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'பததிவுகள' 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள
(தததொகுததி ஒன்ற)

"அரனைவருடனும் அறதிவவிரனைப் பகதிர்ந்து தகதொளவவதொம்" 

"அரனைவருடனும் அறதிவவிரனைப் பகதிர்ந்து தகதொளவவதொம்" என்பரதத்ததொரைக மந்ததிரைத்துடன்,
எழுத்ததொளர் வ.ந.கதிரிதரைரனை ஆசதிரியரைதொகக்தகதொண்டு மதொர்ச் 2000 ஆம் ஆண்டிலதிருந்து தவளளியதொகும்
இரணைய இதழ் 'பததிவுகள' (பததிவுகள.கதொம்). 'பததிவுகள' இரணைய இதழதில் தவளளியதொனை கட்டுரரைகள,
சதிறகரதகள, கவவிரதகள மற்றம் ஆய்வுக் கட்டுரரைகள மதின்னூற் தததொகுப்புகளதொக தவளளியதொகும்.

இது அவ்வரகயவில் தவளளியதொகும் முதலதொவது ஆய்வுக் கட்டுரரைகளளின் தததொகுப்பு.

 'பததிவுகள.கதொம்' தவளளியயடு!
அக்வடதொபர் 2020 
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உளவள..

1. பபாலவவியபாகரைணத்ததில் ததபால்கபாப்பவியத் தபாக்கம் (தமபாழதித்தூய்ரமக் தகபாள்ரக) -  முகப்பு -
த. சத்ததியரைபாஜ் முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் பள்ளள,

தமதிழ்ப்பல்கரலக்கழகம், தஞ்சபாவூர்
2. ததபால்கபாப்பவியமும் பபாலவவியபாகரைணமும்:தசபாற்பபாகுபபாடு  - - த. சத்ததியரைபாஜ் ,முரனைவர்

பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் பள்ளள, தமதிழ்ப்பல்கரலக்கழகம், தஞ்சபாவூர், தமதிழ்நபாடு,
இந்ததியபா

3. வண்ணதபாசனைளன் இயற்ரக சபார்ந்த மபானுட வளர்ச்சதி சதிந்தரனைகள் - - பபரைபாசதிரியர்
முரனைவர் ச. மகபாபதவன், எம்.ஏ., எம்.பவில்., பவி.தஹெச்.டி , தமதிழ்த்துரறைத் தரலவர்,

சதக்கத்துல்லபாஹ் அப்பபா கல்லூரி (தன்னைபாட்சதி) -
4. ஏழபாம் இலக்கணம் மரைபபா? நவவீனைமபா? - - த.சத்ததியரைபாஜ், முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர்,

இந்ததிய தமபாழதிகள் மற்றும் ஒப்பவிலக்கதியப் பள்ளள, தமதிழ்ப் பல்கரலக் கழகம்,
தஞ்சபாவூர்,தமதிழ்நபாடு, இந்ததியபா -

5. பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம்!  - வ.ந.கதிரிதரைன் -
6. ததிருவள்ளுவரின் மருத்துவச் சதிந்தரனைகள்“ - - பபரைபாசதிரியர் முரனைவர் ச. மகபாபதவன்,
எம்.ஏ., எம்.பவில்., பவி.தஹெச்.டி தமதிழ்த்துரறைத் தரலவர், சதக்கத்துல்லபாஹ் அப்பபா கல்லூரி

(தன்னைபாட்சதி), - 
7. பகடு - - த. சத்ததியரைபாஜ், முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் & ஒப்பவிலக்கதியப்

பள்ளள, தமதிழ்ப் பல்கரலக் கழகம், தஞ்சபாவூர், தமதிழ்நபாடு, இந்ததியபா -
8. பசபாபபாசக்ததியவின் நபாவல்கள் ‘தகபாரில்லபா,ம் குறைதித்து’ - - ச. குபணஸ்வரைன் - 
9. க. ஆதவனைளன் ‘மண்மனைம்’ நபாவல் ஒரு பபார்ரவ - - ச. குபணஸ்வரைன் - 

10.   கன்னைள மலரைணவியபாரமயும் தரலவவியவின் நுண்ணறைதிவும்: ஒப்பவியல் பநபாக்கு - - த.
சத்ததியரைபாஜ், முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் மற்றும் ஒப்பவிலக்கதியப் பள்ளள,

தமதிழ்ப் பல்கரலக் கழகம், தஞ்சபாவூர், தமதிழ்நபாடு, இந்ததியபா
11.இரறையனைபார் அகப்தபபாருளுரரை முன்ரவக்கும் முச்சங்க வரைலபாற்ரறை முன்ரவத்துச் சதில

கருத்ததியல்கள்  - - ம.அய்யனைபார், தபரியபார் உரைபாய்வு ரமயம், பபாரைததிதபாசன்
பல்கரலக்கழகம் - 

12. பததிற்றுப்பத்ததில் மபானைமும் வவீரைமும்  - முரனைவர் துரரை.மணவிகண்டன், தரலவர்,
தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததிதபாசன் பலகரலக்கழக உறுப்பு கரல மற்றும் அறைதிவவியல் கல்லூரி

இனைபாம்குளத்தூர், ததிருச்சதிரைபாப்பள்ளள - 
13. புகலதிடத் தமதிழ் நபாவல் முயற்சதிகள்!  - வ.ந.கதிரிதரைன் -

14. மகபாஜனைபாவும் ஈழத்து இலக்கதியப் பபாரைம்பரியமும்  - - கலபாநதிததி நபா. சப்பவிரைமணவியன் /
கலபாநதிததி தககௌசல்யபா சப்பவிரைமணவியன் - 

15. சங்கபாலப் தபண்பபாற் புலவர்களளன் உரைத்த குரைல்கள் - பபரைபாசதிரியர் முரனைவர். ச.
மகபாபதவன், சதக்கத்துல்லபாஹ் அப்பபா கல்லூரி (தன்னைபாட்சதி), ததிருதநல்பவலதி. -

16. கருணபாகரைமர்த்ததியவின் பரடப்பவில் தவளளப்படுகதின்றை கலபாசபாரைத் தத்தளளப்பு - பஜர்மனைள
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புலம்தபயர்வபாழ்வு குறைதித்த “வபாழ்வு வசப்படும்” குறுநபாவரல அடிப்பரடயபாகக் தகபாண்டது
- ச.குபணஸ்வரைன் -

17. ‘மரழ ஒலதி’ கவவிரதத் ததபாகுப்பவில் சூழதியல் சதிந்தரனைகள்  -  ச.முத்துச்தசல்வம்,
முரனைவர்பட்ட ஆய்வபாளர், தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ-46. -

18. நூற்தறைபாரக வவிளக்கத்ததின் தபபாதுவவியல் கட்டரமப்பு  - - மர்த்ததி. ரைபா, முரனைவர்பட்ட
ஆய்வபாளர்; தமதிழ்த்துரறை பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ – 46 -

19. சங்க இலக்கதியத்ததில் மடபலற்றைமும் வன்முரறைப் பததிவுகளும் - பபா.சதிவக்குமபார்,
முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம் பகபாரவ-46 - 

20. அகநபானூற்றுப்பபாடல்களளல் உடன் பபபாக்கு - - முரனைவர் இரை. மணவிபமகரல.,
உதவவிப்பபரைபாசதிரியர்., பூசபாபகபாஅரை கதிருஷ்ணம்மபாள் மகளளர் கல்லூரி.,

பகபாயம்புத்தூர்.,தமதிழ்நபாடு. -
21. தபயரியலதில் ததய்வச்சதிரலயபாரின் ததபாடரியல் சதிந்தரனை  - ச.முத்துச்தசல்வம்

(முரனைவர்பட்ட ஆய்வபாளர், தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ-46.) -
22. பண்ரடத் தமதிழரின் சூழலதியல் அறைதிவு  - - க. தவள்ளளயங்கதிரி ,முரனைவர் பட்ட

ஆய்வபாளர் ,தமதிழ் உயரைபாய்வுத்துரறை, அரைச கரலக்கல்லூரி (தன்னைபாட்சதி), பகபாயமுத்தூர் -
23. சங்க இலக்கதிய உடன்பபபாக்குப் பபாடல்கள் தவளளப்படுத்தும் வன்முரறைப் பததிவுகள்!  - -

பபா.சதிவக்குமபார், பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ – 
24. சங்க கபாலத்ததில் புலம் தபயர்வு  - - - பபா.சதிவக்குமபார், பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம்,

பகபாரவ –
25. இலத்ததிரைனைளயற் சூழலதில் புகலதிடச் சதிற்றைதிதழ்கள் - ச. குபணஸ்வரைன் 

26.  புகலதிட இலக்கதியமும் பண்பபாடும் - ச. குபணஸ்வரைன்
27. சதிங்ரகநகர் பற்றைதியததபாரு பநபாக்கு - வ.ந.கதிரிதரைன் -
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1. பதொலவவியதொகரைணைத்ததில் தததொல்கதொப்பவியத் ததொக்கம் (தமதொழதித்தூய்ரமக் தகதொளரக)
முகப்பு - த. சத்ததியரைபாஜ் முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் பள்ளள, 
தமதிழ்ப்பல்கரலக்கழகம், தஞ்சபாவூர்

பபாலவவியபாகரைணத்ததில் ததபால்கபாப்பவியத் தபாக்கம் (தமபாழதித்தூய்ரமக் தகபாள்ரக)ஒரு 
தமபாழதிக்கு தமபாழதித்தூய்ரம குறைதித்த சதிந்தரனை எப்பபபாது வரும்? பவிறைதமபாழதித்தபாக்கம் 
ஏற்படும்பபபாது  தபாபனை! அஃது இரைபாண்டபாயவிரைத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னைபரை 
ததபால்கபாப்பவியருக்குத் பதபான்றைதிற்று. பதபான்றைதியததின் கபாரைணம் அவர்கபால தமபாழதிச்சூழல் 
எனைலபாம்.  அவர் கபாலத்ததில் வடக்பகயவிருந்து வந்த தசபாற்கள் உட்புக முரனைந்தனை; 
முரனைந்துதகபாண்டிருந்தனை. இதரனையறைதிந்த அவர் அதரனை வவிடுக்க பவண்டும் எனை 
எண்ணவினைபார். அது மட்டுமதின்றைதி  தம் கபாலத்ததிற்குப் பவிறைகும் பவிறைதமபாழதித்தபாக்கம் வவிரிந்து 
நதிற்கும் எனைவும் அறைதிந்ததிருந்தபார் பபபாலும். ஆதலதின் தமபாழதிக்கபானை தூய்ரமக்தகபாள்ரகரய 
தமபாழதிந்துள்ளபார்.  இக்தகபாள்ரக தமதிழ் தமபாழதிரய மட்டுபம எண்ணவி தமபாழதிந்ததபாகத் 
ததரியவவில்ரல. ததிரைபாவவிடதமபாழதிகளபானை ததலுங்கு, கன்னைடம், மரலயபாளம் 
பபபால்வனைவற்றைதிற்கும் அந்நதிரல ஏற்படும் என்பரதயும் அறைதிந்து ரவத்தது பபபால் 
பதபான்றுகதிறைது. அச்சதிந்தரனை அரனைத்துத் ததிரைபாவவிட இலக்கண அறைதிஞர்களளடமும் கபாண 
முடிகதின்றைது.

ததபால்கபாப்பவியர் வவித்ததிட்டது தமபாழதித்தூய்ரமக் தகபாள்ரக. இச்சதிந்தரனை ததலுங்கு 
தமபாழதிக்குரிய முதல் இலக்கணநூல் (ஆந்ததிரை சப்த சதிந்தபாமணவி) முதற்தகபாண்பட 
கபாணப்படுகதின்றைது. அச்சதிந்தரனை கதி.பவி. பத்ததபான்பதபாம் நூற்றைபாண்டில் எழுதப்பட்ட 
பபாலவவியபாகரைணத்ததில் வவிரிந்த நதிரலயவில் பததிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அதரனைச் 
சட்டிக்கபாட்டுவது இக்கட்டுரரையவின் தரலயபாய பநபாக்கம்.
ததபால்கபாப்பவியரின் தமபாழதித்தூய்ரமக் தகபாள்ரக
  
வடதசபால் கதிளவவி வடதவழுத் ததபாரீஇ  (ததபால்.தசபால்.எச்.5)

என்பது ததபால்கபாப்பவியரின் தமபாழதித்தூய்ரமக் தகபாள்ரக. இக்தகபாள்ரக வடதசபாற்கரளக் 
கடன்வபாங்கும்பபபாது வடதமபாழதிக்பக உரிய எழுத்துக்கரள நவீக்கதி வவிட்டு தத்தம் 
தமபாழதிக்குரிய எழுத்துக்கரள இட்டுப் பயன்படுத்த பவண்டும் எனைக் குறைதிப்பவிடுகதின்றைது. 
இக்கருத்ரத உள்வபாங்கதிய மரைபவிலக்கணங்கள் தத்தம் கபாலத்து வழங்கதிய வடதசபாற்களளல் 
உள்ள வட எழுத்ரத நவீக்கதி தமதிழ் எழுத்துக்கரள இடும் தன்ரமகரளப் பததிவு தசய்துள்ளனை.

பபாலவவியபாகரைண தமபாழதித்தூய்ரமக் தகபாள்ரகயும் ததபால்கபாப்பவியத்தபாக்கமும்

சதின்னையசூரியவின் பவிறைப்பும் பணவிச்சூழலும் தமதிழகமபாக அரமந்தது. இவரின் இலக்கணப் 
பரடப்பு பபாலவவியபாகரைணம். அன்று ததபால்கபாப்பவியர் வவித்ததிட்ட அவ் 
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வவிரதரயச்(தமபாழதித்தூய்ரம) சதின்னையசூரி அறைதிந்ததிருக்க பவண்டும். அதனைபாபலபய தம் 
தபாய்தமபாழதியபாகதிய ததலுங்ரகயும் தூய ததலுங்கபாக மமீட்தடடுக்க எண்ணவினைபார்பபபாலும். 
மமீட்தடடுக்கக் கூடிய வழதிமுரறைகரளயும் பததிவு தசய்துள்ளபார். அப்பததிவவில் கற்பபாருக்குத் 
ததலுங்கு தமபாழதிக்குரிய தசபாற்கள் இரவ, வடதமபாழதிக்குரிய தசபாற்கள் இரவ எனை 
இனைங்கண்டறைதிந்து வவிளக்கதியுள்ளபார். இஃது அவரின் முதல்படலம்(பரிச்பசதம்) 
முதற்தகபாண்பட கபாணலபாகதின்றைது.
 
சதின்னையசூரியவின் தமபாழதித்தூய்ரமச் சதிந்தரனைரய இரு நதிரலகளளல் கபாணலபாம். ஒன்று: 
புரதநதிரலச் சதிந்தரனை. மற்தறைபான்று: புறைநதிரலச் சதிந்தரனை. முன்னைது இச்தசபால் 
இவ்வபாறைபாகத் ததிரிந்து வரும் அல்லது இவ்தவழுத்து இவ்தவழுத்தபாகத் ததிரிந்து வரும் 
என்பது பபபால்வனைவற்ரறைச் சபார்ந்தது. பவின்னைது இச்தசபாற்கள் தூய ததலுங்கதிற்கு உரியரவ, 
இவ் எழுத்துக்கள் தூய ததலுங்கதிற்கு உரியரவ என்பனைவற்ரறைச் சபார்ந்தது. புறைநதிரலச் 
சதிந்தரனைகரளக் கபாட்டுவனை: சங்ஞபாபரிச்பசதம்: 4,9,10,19,20,21,22, சந்ததிபரிச்பசதம்: 14,  
தத்ஸமபரிச்பசதம்: 1-87, ஆச்சதிகபரிச்பசதம்: 1-38. இரவ தவவிர்த்த பவிறை புறைநதிரலச் 
சதிந்தரனைகளபாகக் தகபாள்ளலபாம். இனைளப் புறைநதிரலச் சதிந்தரனையவிலதிருந்து சதில கருத்துக்கள் 
வருமபாறு:

 1. சமசக்கதிருதத்ததிலதிருந்து ததலுங்கதிற்கு வந்த எழுத்தக்கள்(சங்.4)
 2. அ,ஆ,உ,ஊ,ஒ,ஓ,ஔ ஆகதிய எழுத்துக்களுடன் ஒன்றைதிவரும் ச, ஜ ஒலதியுரடய
  தசபாற்கள். (சங்.9).
 எ.டு. ச லதிିିିିିି , சபா பିି
3. சமசக்கதிருத பவிரைபாக்கதிருதச் தசபாற்களுக்கு நதிகரைபானை தமபாழதி தத்சமம் (சங்.19).
  எ.டு. வவித்3யபா – வவித்3ய.
4. சமசக்கதிருத பவிரைபாக்கதிருதங்களளலதிருந்து பவிறைந்த தமபாழதி தத்பவம்(சங்.20).
 எ.டு. அகபாஸ2 – ஆகஸமு
5. ததிரிலதிங்க பதசத்ததில் வழங்கக்கூடிய தசபாற்கள் சமசக்கதிருத பவிரைபாக்கதிருதத்துடன்    
எவ்வவிதத் ததபாடர்புரடயனைவுமல்ல (சங்.21).
 எ.டு. ஊரு,பபரு,முல்லு

இவற்றுள் மன்றைபாவதும் நபான்கபாவதுமபாகதிய கருத்துக்கள் ததபால்கபாப்பவிய ‘வடதவழுத் 
ததபாரீஇ’ என்பதன் பநரைடிச் சபார்புரடயரவ. எவ்வபாறு பநரைடிச் சபார்புரடயரவ எனை 
எண்ணத்பதபான்றும்  அதன் கபாரைணத்ரதப் பவின்வரும் அட்டவரணத் ததளளவுபடுத்தும்.

வடதசபால்                           தமதிழபாக்கம்                             
ததலுங்கபாக்கம்
ரைபாம:                                      இரைபாமன்                                    
ரைபாமு டுఁఁ 3
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லக்ஷ்மமீ:                                இலட்சமதி                                   
லச்சதி
வவிஷ்ண:                              வவிட்ண                                      
தவந்நு டுఁఁ 3
அக்3நதி:                                  அக்னைள                                       
அகதி3
வந:                                       வனைம்                                      
வநமு
ஸ்2ரீ:                                   ததிரு                                         
ஸதிரி

அஃதபாவது ரைபாம: என்பது வட தசபால், அச்தசபால்ரலத் தமதிழர் ரைபாம: என்பததிலுள்ள வவிஸர்க(:) 
எனும் எழுத்ரத நவீக்கதி அச்தசபால்லதின்முன் இகரைத்ரதயும் பவின் –ன் எனும் 
ஒற்ரறையும்(ஆண்பபால் வவிகுததி) பசர்த்துப் பயன்படுத்துகதின்றைரமயும், அபத தசபால்ரலத் 
ததலுங்கர் வவிஸர்க(:) என்பரத நவீக்கதி வவிட்டு உகரைத்ரதயும் டு3 எனும் முதல் பவற்றுரம 
உருரபயும் பசர்த்துப் பயன்படுத்துகதின்றைரமரயயும் கூறைலபாம்.

முடிப்பு
இதுவரரை வவிளக்கப்தபற்றைரவயவின் வழதி ததபால்கபாப்பவியர் கூறைதிய பவிறைதமபாழதிச் தசபாற்கரளக் 
கடன்வபாங்கும்பபபாது தம் தமபாழதிக்குரிய எழுத்துக்கரள இடுகச் எனும் சதிந்தரனை தமதிழ் 
தமபாழதிக்கு மட்டுமதின்றைதி ததலுங்கு தமபாழதிக்கும் தபபாருந்ததி வரும் என்பரதயும், 
ததபால்கபாப்பவியத்தபாக்கம் சதின்னையசூரியவிடம் கபாணப்பட்டரதயும் அறைதிய முடிகதின்றைது எனைலபாம்.

துரணை நதின்றரவ

தமதிழ்
1. ததய்வச்சதிரலயபார்(உரரை.),1984, ததபால்கபாப்பவியம் தசபால்லததிகபாரைம், தமதிழ்ப்     பல்கரலக் 
க்ழகம், தஞ்சபாவூர்.

ததலுங்கு
2. பரைவஸ்து சதின்னையசூரி, 2002, பபாலவ்யபாகரைணமு, பபாலசரைஸ்வததி புக் டிப்பபபா, ரஹெதரைபாபபாத்.
3. புலுச பவங்கட ரைமணய்ய கபாரி (உரரை), 1965, பபாலவ்யபாகரைணமு (லகுடீக ஸஹெதிதமு), 
வபாவவிள்ல ரைபாம்ஸ்வபாமதி ஸபாஸ்த்ரிலு அண்ட் சன்ஸ், மதரைபாச.

Neyakkoo27@gmail.com
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2. தததொல்கதொப்பவியமும் பதொலவவியதொகரைணைமும்:தசதொற்பதொகுபதொடு   - த. சத்ததியரைபாஜ் ,முரனைவர் 
பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் பள்ளள, தமதிழ்ப்பல்கரலக்கழகம், தஞ்சபாவூர், 
தமதிழ்நபாடு, இந்ததியபா -

1.0. முகப்பு

தமதிழ் தமபாழதிக்குக் கதிரடக்கப்தபற்றை முதல் இலக்கணநூல் ததபால்கபாப்பவியம். ததலுங்கு 
தமபாழதிக்கபாக எழுதப்பட்ட முதல் இலக்கணநூல் அந்ததிரை சப்த சதிந்தபாமணவி(நன்னையபா, கதி.பவி.11). 
இந்நூல் சமசக்கதிருத மரைரபப் பவின்பற்றைதி சமசக்கதிருதத்ததில் யபாக்கப்பட்டதபாகும். அதன் பவின்பு
கதி.பவி.பததின்மன்றைபாம் நூற்றைபாண்டில் தூயததலுங்கதில் இலக்கணம் எழுத முரனைந்த நூல் 
ஆந்ததிரை பபாஷபா பூஷணம்(மலகடிக பகதனைபா). இந்நூலுக்குப் பவிறைகு கதி.பவி.பத்ததபான்பதபாம் 
நூற்றைபாண்டில் ஒரு நூல் எழுதப்பட்டது. அந்நூல் பபாலவவியபாகரைணம். இஃது ததலுங்கு 
தமபாழதிரயக் கற்கும் மபாணவருக்கபாக எழுதப்பட்டது. இந்நூலதிலும் ததபால்கபாப்பவியத்ததிலும் 
அரமந்துள்ள தசபாற்பபாகுபபாடு குறைதித்து வவிளக்குவது இக்கட்டுரரையவின் பநபாக்கம்.

2.0. ததபால்கபாப்பவியமும் தசபாற்பபாகுபபாடும்

 ததபால்கபாப்பவியம் எழுத்து, தசபால், தபபாருள் எனும் முப்பகுப்புரடத்து. இதரனை யபாத்தவர் 
ததபால்கபாப்பவியர். இவரின் கபாலம் குறைதித்த கருத்து பவறுபபாடுகள் உண்டு. இருப்பவினும் கதி.மு.5
என்று அரனைவரைபாலும் ஏற்றுக்தகபாள்ளப்பட்ட உண்ரம.

ததபால்கபாப்பவியர் தசபால்லததிகபாரைத்ததில் மட்டுமதின்றைதி எழுத்தததிகபாரைத்ததிலும் தபபாருளததிகபாரைத்ததிலும்
தசபால் குறைதித்த வவிளக்கங்கரள முன்ரவத்துள்ளபார். இருப்பவினும் தசபால்லததிகபாரைத்ததில்தபாம் 
வவிரிவபாக பபசதியுள்ளபார். அஃது ததபாடரியல், தசபால்லதியல்  என்றைபாயவிரு வரககளளல் 
அரமந்துள்ளது.
 
 இனைளத் ததபால்கப்பவியர் வகுத்த தசபாற்பபாகுபபாடு குறைதித்துக் கபாண்பபபாம். இவர் தசபால்லுக்கபானை 
வவிளக்கத்ரத ஒன்பது இயல்களளல் வவிளக்கதியுள்ளபார். அவ்தவபான்பது இயல்களுள் 
கதிளவவியபாக்கம் பவற்றுரமயவியல் பவற்றுரமமயங்கதியல் வவிளளமரைபு ஆகதியனை ததபாடரியல் 
குறைதித்தும், தபயரியல் வவிரனையவியல் இரடயவியல் உரியவியல் ஆகதியனை தசபால்லதியல் 
குறைதித்தும், எச்சவவியல் எஞ்சதியவற்ரறையும் வவிளக்குகதின்றைனை(ததய்வச்சதிரலயபார் 2003:58).
 
 வவிளளமரைபு தனைளச்தசபால் பகுததியுடன் ரவத்து எண்ணத்தக்கது எனைவும், எச்சவவியரலத் 
ததபாடரியலுடன் ரவத்து எண்ணத்தக்கது எனைவும் கருத்து நதிலவுகதிறைது(தச.ரவசண்முகம் 
2004:1). இவ்வபாறு தசபால்லுவது ஒருபுறைத்தபார் கருத்து. மற்தறைபாருபுறைத்தபார் ததபால்கபாப்பவியர் 
தனைளதசபாற்களபாக எண்ணவியரவ தபயர், வவிரனை, இரட, உரி என்பரவகரளபய எனைக் 
கருதுகதின்றைனைர்(தூ.பசதுபபாண்டியன்,2013, அண்ணபாமரலப் பல்கரலக் கழக தமபாழதியவியல் 
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உயரைபாய்வுப் பயவிலரைங்கதின்பபபாது கருத்துரரைத்தக் கருத்து). இவ்வபாறு கருத்து முரைண்பபாடுகள் 
இருப்பவினும் ததபால்கபாப்பவியர் ததபாடரியல், தசபால்லதியல் குறைதித்த கருத்துக்கரளபய 
முன்ரவத்துள்ளபார் என்பது தவள்ளளரடமரல.

2.1. தனைளச்தசபாற்பபாகுபபாட்டில் ரவத்து எண்ணப்பட்டரவ
 
 ததபால்கபாப்பவியர் தனைளச்தசபாற்களபாக எண்ணவியரவ நபான்கு. அரவ: தபயர், வவிரனை, இரட, 
உரி என்பனை. இவற்றுள் இரடயும் உரியும் தனைளச்தசபாற்களபாக எண்ணப்பட்டபாலும் 
தபயரரையும் வவிரனைரயயும் சபார்ந்பத வரும் என்பது ததபால்கபாப்பவியர் கருத்து(தசபால்.155).

2.1.1. தபயர்ச்தசபால்

தபயர்ச்தசபால் பவற்றுரம ஏற்கும்; கபாலம் ஏற்கபாது என்பது வவிததி. இதரனைப் பவின்வருமபாறு 
குறைதிப்பவிடலபாம்.

 தபயர் < + பவற்றுரம >  < - கபாலம் >

இவ்வபாறு பவற்றுரம ஏற்று வரைக்கூடிய தபயர்கரள உயர்ததிரண, அஃறைதிரண, 
இருததிரணப்தபபாது(வவிரைவுத்ததிரண) எனைப்பகுத்து வவிளக்கதியுள்ளபார்.

2.1.2. வவிரனைச்தசபால்

 தபயர்ச்தசபால் பபபான்பறை வவிரனைச்தசபால்லும் உயர்ததிரண, அஃறைதிரண, 
இருததிரணப்தபபாது(வவிரைவுத்ததிரண) எனை வரரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வபாறு 
வரரையறுக்கப்பட்ட தசபாற்கள் கபாலத்ரத மட்டுபம ஏற்கும் எனை வவிததி கூறைப்பட்டுள்ளது. 
இதரனைத் ததபால்கபாப்பவியர்,

  வவிரனைதயனைப் படுவது பவற்றுரம தகபாள்ளபாது
  நதிரனையுங் கபாரலக் கபாலபமபாடு பதபான்றும்  (தசபால்.192)

எனைவரும் நூற்பபாவவில் ததளளவுபடுத்துகதிறைபார். இவ்வவிததி முரறைரயப் பவின்வருமபாறு 
குறைதிப்பவிடலபாம்.   

வவிரனை < - பவற்றுரம >  < + கபாலம் >

2.1.3. இரடச்தசபால்

 பததிவுகள் ©  2020



9                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

மன், ததில், தகபான், உம், ஓ, ஏ, எனை, என்று, மற்று, எற்று, மன்றை, தஞ்சம் பபபால்வனை வரும் 
தசபாற்கள் இரடச்தசபாற்கள் வரகத்து என்பபார் ததபால்கபாப்பவியர். இவர் இரடயவியலதில் 
நபாற்பத்து மன்று தசபாற்கள் குறைதித்து வவிளக்கதியுள்ளபார். இச்தசபாற்கள் தசபாற்களளன் முன்னும் 
பவின்னும் தமபாழதியடுத்தும் தம்மமீறு ததிரிந்தும் பவிறைதிபதபார் இரடச்தசபால்ரலயடுத்தும் வருதல் 
உண்டு(தசபால்.248).

எழுத்தததிகபாரைத்ததில் தசபால்லப்பட்ட புணரியல் நதிரலயவிரடப் தபபாருள்நதிரலக்கு உதவும் 
தசபாற்களும், பவற்றுரமயவியலதில் தசபால்லப்பட்ட வவிரனைதசயல் மருங்கதின் கபாலதமபாடு 
பதபான்றும் தசபாற்களும், இரடயவியலதில் வவிளக்கப்பட்டுள்ள அரசநதிரலக்கதிளவவி, 
இரசநதிரறைக்கதிளவவி, தத்தம் குறைதிப்பவில் தபபாருள் தசய்குபரவ ஆகதிய தசபாற்களும் 
இரடச்தசபாற்கள் என்பது ததபால்கபாப்பவியர் கருத்து(தசபால்.247).

2.1.4. உரிச்தசபால்

 உறு, தவ, நனைள, உரு, புரரை, குரு, தகழு, தசல்லல், இன்னைல், ஏ, உகப்பு, உவப்பு, பயப்பு 
பபபால்வனை உரிச்தசபாற்கள் என்பபார் ததபால்கபாப்பவியர். இவர் உரியவியலதில் நூற்றைதிரைண்டு 
தசபாற்களுக்கு வவிளக்கம் தந்துள்ளபார்.

 இவ் உரிச்தசபாற்கள் இரச, குறைதிப்பு, பண்பு, வவிரனை, ஒருதசபால் பல்தபபாருள், பலதசபால் 
ஒருதபபாருள், பயவிலபாத தசபாற்கரளப் பயவின்றை தசபாற்களுடன் தசபால்லல், தத்தம் மரைபவில் 
வருபரவ, தபபாருள் பவறுபபாடு தரும் தசபாற்கள் என்பனைவபாக அரமயும் என்பது 
ததபால்கபாப்பவியர் கருத்து(தசபால்.293).

2.2. தனைளச்தசபாற்பபாகுபபாட்டில் ரவத்து எண்ணப்படபாதரவ

 தசய்யுள் ஈட்டச்தசபால், ததபாரகச்தசபால், ஒருதசபால்லடுக்கு, எச்சச்தசபால் பபபால்வனை 
தனைளச்தசபாற்பபாகுபபாட்டில் ரவத்து எண்ணப்படபாத வரகப்பபாட்ரடச் சபார்ந்தரவ எனைலபாம்.

2.2.1. தசய்யுள் ஈட்டச்தசபால்

 இயற்தசபால், ததிரிதசபால், ததிரசச்தசபால், வடதசபால் என்பனை தசய்யுள் ஈட்டுவதற்குரிய 
தசபாற்கள்(தசபால்.393). இவற்றுள் இயற்தசபால்லபாவது தசந்தமதிழ் நபாட்டு வழக்பகபாடு தபபாருந்ததி
தம்தபபாருள் வழபாமல் இரசக்கும் தசபால்லபாகும்(தசபால்.394). ததிரிதசபால்லபாவது ஒரு 
தபபாருள்குறைதித்த பவறுதசபால், பவறுதபபாருள் குறைதித்த ஒருதசபால் எனை அரமந்து 
வருவதபாகும்(தசபா.395). ததிரசச்தசபால்லபாவது தசந்தமதிழ் நபாட்ரடச் பசர்ந்த பன்னைளரு 
நதிலத்துமுள்ளபார் தத்தம் குறைதிப்பபால் தவளளப்படுத்தும் தசபால்லபாகும்(தசபால்.396). 
வடதசபால்லபாவது வடக்பகயவிருந்து கடன் வபாங்கப்பட்ட தசபால்லபாகும்(தசபால்.397). இஃது 
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வடதமபாழதி மரைரபப் பவின்பற்றுபவர்களளன் தத்சமக் தகபாள்ரகக்கு 
ஒப்பபானைது(பவிரைபயபாகவவிபவகம் 1973:77).

  எ – டு. பசபாறு, கூழ், பபால், மரைம்     - இயற்தசபால்
   கதிள்ரள(கதிளள), மஞ்ரஞ(மயவில்) - ததிரிதசபால்
   ஆ, எருரம – தபற்றைம்                  - ததிரசச்தசபால்
   வபாரி, பமரு, குங்குமம்                  - வடதசபால்.

2.2.2. ததபாரகச்தசபால் 

 ததபாரகச் தசபால்லபாவது :- தபபாருளுணர்த்துஞ் தசபால்லபாயவினும், ததபாழதிலுணர்த்துஞ் 
தசபால்லபாயவினும் இரைண்டு தசபால் வவிட்டிரசத்து நதில்லபாது ஒட்டி நதிற்பது. இஃது ஒட்டுப்தபயர்
என்னுங் குறைதியும் தபறும் என்பபார் ததய்வச்சதிரலயபார்(2003:255). இத்ததபாரகச்தசபாற்கள் ஆறு 
வரகப்படும். அரவ: பவற்றுரம, உவரம, வவிரனை, பண்பு, உம்ரம, அன்தமபாழதி 
என்பனை(ததபால்.407).

 எ –டு. ஒருகுரழ ஒருவன் பபபால் (கலதி.26:1) - பவற்றுரமத்ததபாரக
  புலதிப்பபாய்த்துள்                                                    - உவமத்ததபாரக
  ஆடரைங்கு, தசய்குன்று                                        - வவிரனைத்ததபாரக
  கரும்பபார்ப்பன், கரும்பபார்ப்பவினைள                         - பண்புத்ததபாரக
  தூணவிபதக்கு, ததபாடியரரை                                   - உம்ரமத்ததபாரக
  தவள்ளபாரட, தபபாற்தறைபாடி                                 - அன்தமபாழதித்ததபாரக.

2.2.3. ஒருதசபால்லடுக்கு

 ஒரு தசபால் இரைண்டு முரறைக்குபமல் வந்து அடுக்கதி நதிற்பரத ஒரு தசபால்லடுக்கு அல்லது
அடுக்குத்ததபாடர் என்பர். இச்தசபாற்கள் இரசநதிரறை, அரசநதிரல, தபபாருதளபாடு புணர்தல் எனை
மவரகப்படும்(தசபால்.418).

  எ – டு. ஏஏ ஏஏ அம்பல் தமபாழதிந்தனைள் - இரசநதிரறை
   மற்பறைபா மற்பறைபா                                    - அரசநதிரல
   பபபாம் பபபாம், அவன் அவன்                - தபபாருதளபாடு புணர்தல்.

2.2.4. எச்சச்தசபால்

 எஞ்சதி நதின்றை தபபாருள் உணர்த்துபரவ எச்சச்தசபாற்களபாகும். இரவ பத்து வரகப்படும். 
அரவ: பவிரிநதிரல, வவிரனை, தபயர், ஒழதியவிரச, எததிர்மரறை, உம்ரம, எனை, தசபால், குறைதிப்பு, 
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இரச என்பனை(தசபால்.423).

  எ – டு. அவபனை தகபாண்டபான்  - பவிரிநதிரல
   உழுது வந்தபான்                         - வவிரனை
   உண்ணம் சபாத்தன்                   - தபயர்
   கூரியததபாரு வபாள்மன்            - ஒழதியவிரச
   யபாபனை தகபாள்பவன்                 - எததிர்மரறை
   சபாத்தனும் வந்தபான்                  - உம்ரம
   ஒல்தலனை ஒலதித்தது                - எனை
   தவீங்கு அட்டபான்                         - குறைதிப்பு
   வயவிறு தமபாடுதமபாடுத்தது       - இரச
   பததனைன் கதிளவவி(எ.340)            - தசபால்.

3.0. பபாலவவியபாகரைணமும் தசபாற்பபாகுபபாடும்

 சதின்னையசூரி என்பபார் ஆந்ததிரை நபாட்ரடச் சபார்ந்தவரும் ததலுங்ரகத் தபாய்தமபாழதியபாகக் 
தகபாண்டவருமபாவபார். இருப்பவினும் அவரின் பவிறைப்பும் பணவிச்சூழலும் தமதிழகமபாக 
அரமந்துவவிட்டது(சத்ததியரைபாஜ், பததிவுகள் இதழதில் குறைதிப்பவிட்ட கருத்து). அவ்வபாறு 
அரமந்ததிடினும் ”...தமதிழ், பவிரைபாகதிருதம் ஆகதிய தமபாழதிகரளயும், இலக்கணங்கரளயும் 
குருவழதிக் கல்வவி மலம் ததபாடர்ந்து பயவின்றைபார்...”(இரைபாதபாகதிருஷ்ணபா 1999:9) எனும் கருத்து 
இங்கு சட்டிக்கபாட்டத்தகுந்தது.

 அவர் ததலுங்ரகத் தபாய் தமபாழதியபாகக் தகபாண்ட மபாணவர்கள் ததலுங்ரகக் கற்பதற்கபாக 
இலக்கணநூதலபான்று எழுத எண்ணம் தகபாண்டபார். அவ்தவண்ணத்ததின் தவளளப்பபாபட 
பபாலவவியபாகரைணம்(கதி.பவி.1858) ஆகும். இஃது சமசக்கதிருத மரைரபப் பவின்பற்றைதி எழுந்த நூலபாகும்.
 
 இப்பபாலவவியபாகரைணம் பத்துப் படலங்களபால்(பரிச்பசதங்களபால்) ஆனைது. அரவ: சஞ்ஞபா, 
சந்ததி, தத்சமம், ஆச்சதிகம், கபாரைகம், சமபாசம், தத்ததிதம், கதிரியபா, கதிருதந்தம், பவிரைககீர்ணகம் 
என்பனை. இனைள, சதின்னையசூரியவின் தசபாற்பபாகுபபாடு குறைதித்துக் கபாண்பபபாம். இவரின் 
தசபாற்பபாகுபபாட்டில் தத்சமம், தத்பவம், பதசதியம், கதிரைபாமதியம், ஆச்சதிகம், நபாமம், தத்ததிதம், 
கதிரியபா, கதிருதந்தம், ஆம்பரைடிதம் ஆகதியனைவற்ரறைக் கபாணமுடிகதின்றைது.

3.1. தனைளத்து எண்ணப்பட்டரவ

 தத்சமம், ஆச்சதிகம், சமபாசம், தத்ததிதம், கதிரியபா, கதிருதந்தம் ஆகதியனை மட்டுபம தனைளத்து 
எண்ணப்பட்டரவயபாகத் ததரிகதின்றைது.
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3.1.1. தத்சமம்

 தத்சமம் என்பது சமசக்கதிருத பவிரைபாக்கதிருத தசபாற்களுக்கு நதிகரைனை(ஒப்பபானை) தசபாற்கள் என்பது
தபபாருள்(சஞ்19). இதன் வவிரிந்த சதிந்தரனைபய தத்சம பரிச்பசதம் எனும் படலமபாகும்.

சமச. சமச.சமம்     பவிரைபாக்.      பவிரைபாக்.சமம்
ரைபாம: ரைபாமு டுఁఁ 3         -               -
ஹெரி: ஹெரி               -               -
கடு: -                       கபாபரைபா      கபாரைமு
ஜடபா -                      ஜடபா3        ஜட3

3.1.2. ஆச்சதிகம்

 ஆச்சதிகம் என்பதற்குத் தூய ததலுங்குச் தசபால் என்பது தபபாருள். இச்தசபாற்கள் சமசக்கதிருத
பவிரைபாக்கதிருதங்களுடன் எவ்வவித ததபாடர்புமதின்றைதி வழங்குவதபாகும். அதரனை,

 த்ரிலதிங்க 3 பத3ஸ2வ்ய வஹெபாரை ஸதித்3த 4ம் ப 3கு3 பபா4ஷ பத3ஸ்2யம்பு3   (சஞ்.20)

எனைவரும் உரரைநூற்பபா வவிளக்குகதிறைது. இவ்வவிலக்கணம் ஆச்சதிகத்ததிற்குரியதபாக எவ்வபாறு 
கருதப்தபறும் எனை எண்ணத்பதபான்றும். இதன்கண் தசபால்லப்பட்ட ததிரிலதிங்கம் என்பது 
மன்று எல்ரலகரளக் குறைதிக்கும் தசபால்லபாகும். அவ் எல்ரலகளுக்குள் வழங்கப்படும் 
தசபாற்கபள பதசதியச் தசபாற்கள். இச்தசபாற்கள் யபாவும் தூய ததலுங்குச் தசபாற்கள் என்பது 
குறைதிப்பவிடத்தக்கது. ஆதலதின் சஞ்ஞபாவவில் அதன் இலக்கணம் கூறைதி, பவின்பு 
ஆச்சதிகப்பரிச்பசதத்துக்கண் வவிவபாகப் பபசதியுள்ளபார்.

  எ – டு.  ஊரு, பபரு, முல்லு, இல்லு, பகபாட.

3.1.3. சமபாசம்

 சமபாசம் என்பது ததபாரகச்தசபால் ஆகும். இச்தசபாற்கள் இரைண்டு அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட
தசபாற்கள் இரணந்து வருவதபாகும். இச்தசபாற்களுக்கபானை வவிளக்குமுரறை தனைளத்தப் 
படலத்துக்கண் பபசப்பட்டபாலும் பவிறை படலங்களளலும் இடம்தபறுகதின்றைனை. அவர்தரும் 
சமசங்களபாவனை: கருமதபாரையம்(பண்புத்ததபாரக), பஹெஹூப்ரீஹெதி(அன்தமபாழதித்ததபாரக), 
துவந்தம்(உம்ரமத்ததபாரக), துவவிகு(எண்ததபாரக), தத்புருஷம்(பவற்றுரமத்ததபாரக) எனைபனை.

எ –டு  
ஆசந்த 3மு            - கருமதபாரையம்
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அந்நத3ம்முலு     - துவந்தம்
முக்கண்டி            - பஹெஹூப்ரீஹெதி
முச்சதிச்ச               - துவவிகு
தநலதபால்பு           - தத்புருஷம்.

3.1. 4. தத்ததிதம்

 தத்ததிதம் என்பது தபயதரைபாட்டு ஆகும். அஃதபாவது தபயர்ச்தசபாற்கரள அடுத்து வரும் 
ஒட்டுக்கரளச் சபார்ந்தது. இதரனைத் தத்ததிதப்படலத்துக்கண் வவிளக்கதியுள்ளபார். 
இப்படலத்துக்கண் அரமயப்தபற்றை ஒட்டுக்கள் பவின்தனைபாட்டுக்கபள.

  எ – டு. நல்ல + ந = நல்லந, ததல்ல + ந =ததல்லந.

3.1.5. கதிரியபா

 கதிரியபா என்பது வவிரனைச்தசபால் ஆகும். சதின்னையசூரி ததலுங்குக்குரிய வவிரனைச்தசபாற்கரள 
கபாரைகம்(தபயர்ச்தசபாற்கள் பவற்றுரமரய ஏற்றை பவின்பு பசரும் வவிரனைகள் பற்றைதி வவிளக்கும் 
பகுததி), கதிரியபா, கதிருதந்தம் ஆகதிய படலத்துக்கண் வவிளக்கதியுள்ளபார். கதிரியபா படலத்துக்கண் 
வவிளக்கப்தபற்றைரவ வவிரனையவின் அடிச்தசபாற்கள்(தபாது) உருபுகள் ஏற்கும் தன்ரமரயயபாகும்.

  கதிரியபா < + உருபு > < + கபாலம் >

இங்கு உருபு எனைப்பட்டது பவற்றுரம உருபுகள் அல்ல ; இரடதயபாட்டுக்கள் எனைலபாம்.

  எ – டு. வண்ட3க 3லடு3 – வண்ட3 கఁఁ 3லரு, படி3ந – படி3ந்நு.

3.1.6. கதிருதந்தம்

 கதிருதந்தம் என்பது வவிரனைதயபாட்டு ஆகும். அஃதபாவது வவிரனைச்தசபாற்கள் ஒட்டுக்கரள 
ஏற்கும் தன்ரமக் குறைதிப்பதபாகும். இதரனைக் கதிருதந்தபடலத்துக்கண் கபாணலபாம். அங்கு 
வவிளக்கப்பட்டரவ பவின்தனைபாட்டுக்கபள.

  எ – டு. அலுகு3 – அலுக, ஆ குఁఁ 3 – ஆ கఁఁ , தகபாலுச – தகபாலுபு, கபாச – கபாபு.

3.2. தனைளத்து எண்ணப்படபாதரவ

 துருதம், கதிரைபாமதியம், ஆம்பரைடிதம், பவிரைபாக்ருதுலு, தத்பவம், நபாமம் ஆகதியனை 
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தனைளத்தப்படலத்துக்கண் ரவத்து எண்ணப்படபாதரவ.

3.2.1. துருதம்

 துருதம் என்பது நகரை ஈறு ஆகும்(சஞ்.11). இத்துருதம் இருவரகத்து. ஒன்று 
துருதப்ரைக்ருதுலு. அஃதபாவது நகரை ஈறுகரள இறுததியபாகக் தகபாண்ட தசபாற்கள்(சஞ்12). 
மற்தறைபான்று களபாலு. இஃதபாவது நகரைம் இற்ததியபாக வரைபாத தசபாற்கள்(சஞ்.13). இச்தசபாற்கள் 
குறைதித்த வவிளக்கங்கரளச் சஞ்ஞபாபடலம் முதற்தகபாண்பட கபாணலம்.

 எ-டு.  நந்நுந்,   நபாபசதந்,  நபாகுந்               – துருதப்ரைக்ருதுலு
            அய்ய,  அம்ம,      ரைபாமு டுఁఁ 3          – களபாலு.

இத்துருத தசபாற்பகுப்புமுரறை ததலுங்கு தமபாழதிக்பக உரிய தனைளச்சதிறைப்பு எனைலபாம். ஏதனைனைளன்
பவிறை ததிரைபாவவிட தமபாழதி இலக்கணநூலதில் இது குறைதித்த கருத்துக்கள் பததிவு 
தசய்யப்தபறைவவில்ரல என்பபத.

3.2.2. தத்பவம்

 தத்பவம் என்பது சமசக்கதிருத பவிரைபாக்கதிருதங்களளலதிருந்து பவிறைந்த தசபாற்கள் ஆகும்(சஞ்.20).

சமச.         சமச.பவம்            பவிரைபாக்.         பவிரைபாக்.பவம்
வக்ரை:         வங்கரை                    -                   -
பவஸரை:    பவஸட2மு          -                   -
ஸமுத்ரை:   ஸமுத்ரைமு           -                   -
மத்ஸரை:       -                           மச்சபரைபா       மச்சரைமு
யஜ்ஞ:         -                           ஜண்பணபா    ஜந்நமு
லக்ஷ்மமீ:      -                            லச்சதி2           லச்சதி
வவிஷ்ண:    -                            வவிண்ண      தவந்நு டுఁఁ 3

3.2.3. கதிரைபாமதியம்  

 கதிரைபாமதியம் என்பது கல்வவியறைதிவு இல்லபாதவர்கள் பயன்படுத்தும் தசபாற்கரளக் 
குறைதிப்பதபாகும்(சஞ்.22). இச்தசபாற்கள் இலக்கணக் பகபாட்பபாட்டிற்கு உட்பட்டு வரைபாது என்பது 
கருத்து.

  எ –டு . வஸ்தபா டுఁఁ 3, ததஸ்தபாடு3, வச்தசநதி.
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3.2.4. ஆம்பரைடிதம்

 ஆம்பரைடிதம் என்பது ஒருதசபால்லடுக்கு/அடுக்குத்ததபாடர் ஆகும். இச்தசபால் குறைதித்த 
வவிளக்கங்களும் புணர்ப்பு(சந்ததி) மபாற்றைங்களும் சந்ததிபடலம் முதற்தகபாண்பட 
கபாணப்படுகதின்றைனை.

  எ –டு. ஔரை + ஔரை =ஔதரைகௌரை, ஆஹெபா + அஹெபா = ஆஹெபாஹெபா

3.2.5. நபாமம்

  நபாமம் என்பது தபயர்ச்தசபால் ஆகும். ததபால்கபாப்பவியத்ததில் தபயர்ச்தசபால்லுக்கபானை 
இலக்கண வரரையரறை தனைளத்த இயலரமப்பவில் உள்ளது. பபாலவவியபாகரைணத்ததில் அவ்வபாறு 
அரமயவவில்ரல. இருப்பவினும் நபாமம் சஞ்ஞபாபடலம் முதற்தகபாண்பட கபாணப்படினும், 
தத்சமபடலம் முதபல வவிரிவபாக எண்ணப்பட்டுள்ளது.

3.2.6. பவிரைபாக்ருதுலு

  பவிரைபாக்ருதுலு என்பது வபாய்பபாடபாகும். இதரனைக் குறைதிக்க ஆது3லு, ஆததி3, தமபாத 3லு 
பபபான்றை தசபாற்களும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனை. இஃது தனைளத்து வவிளக்கப் படவவில்ரல. 
இருப்பவினும் தபயர்(நபாமம்), வவிரனை(கதிரியபா) ததபாடர்பபானை தசபாற்கரள வவிளக்குமதிடத்து 
வவிளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு குடம்பத்ததில் ஆண்/தபண் தரலரமப் பண்ரப ஏற்பதுண்டு. 
அதரனைப் பபபான்பறை ஒபரை தன்ரமயுடய குழுச்தசபாற்களுக்கு ஒரு தசபால் தரலரமப் 
பண்ரப ஏற்கும். அவ்தவபாரு தசபால்லுக்குப் பவின்பு பவிரைபாக்ருதுலு, ஆது3லு, ஆததி3, தமபாத 3லு 
என்றை ஒட்டுச் தசபாற்கரளப் பயன்படுத்துவரதக் கபாணமுடிகதின்றைது.

 நல்லபாது3லு: நல்ல, ததல்ல, பச்ச, எர்(ற்)ற், சபாம, அல்ல, ததிய்ய, கம்ம, புல்ல, சப்ப, வவிந்ந,
 ததிந்ந, ஒய்ய, ததிம்ம, சக்க, ப்பரைக.
சதிறுதபா3து3லு: சதிறுத, நததி, தநலத, தமலத, பட 3ததி, மட்ததி3, தபபாலததி, தவலததி3, நதிப்பு, எம்மு.
இவ்வவிரு வபாய்பபாடுகளுள் நல்ல, சதிறுத என்பரவ தரலரமப் பண்ரப ஏற்பதபால் அதன் 
தபயரைபாபல அரழக்கும் தன்ரமரயக் கபாணலபாம்.

4.0. முடிப்பு

 இதுவரரை வவிளக்கப்தபற்றை கருத்ததியல்களளன் அடிப்பரடயவில் தபயர், வவிரனை, இரட, 
ஒருதசபால்லடுக்கு, ததபாரக, தத்சமம், தத்பவம், பதசதியம் ஆகதியனை இருதமபாழதி நூல்களளலும்
தபபாதுச்சதிந்தரனையபாக அரமந்துள்ளது எனைவும், சதிறைப்புச்சதிந்தரனையபாக ததபால்கபாப்பவியத்ததில் 
உரி,எச்சம் ஆகதியனைவும், பபாலவவியபாகரைணத்ததில் துருதம், பவிரைபாக்ருதுலு, கதிரைபாமதியம் 
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ஆகதியனைவும் அரமந்துள்ளது எனைவும் கூறைலபாம்.

துரணைநதின்றரவ
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3. வண்ணைததொசனைளின் இயற்ரக சதொர்ந்த மதொனுட வளர்ச்சதி சதிந்தரனைகள - பபரைபாசதிரியர் 
முரனைவர் ச. மகபாபதவன், எம்.ஏ., எம்.பவில்., பவி.தஹெச்.டி , தமதிழ்த்துரறைத் தரலவர், 
சதக்கத்துல்லபாஹ் அப்பபா கல்லூரி (தன்னைபாட்சதி) -

முன்னுரரை

வண்ணதபாசனைளன் இயற்ரக சபார்ந்த மபானுட வளர்ச்சதி சதிந்தரனைகள்தற்கபாலத் தமதிழதின் நவவீனை 
இலக்கதியப் பரடப்பபாளளகளளல் தனைளத்துவம் தபற்றை சதிறுகரத.  கவவிரத, இலக்கதியப் 
பரடப்பபாளளயபாகத் ததிகழ்பவர் வண்ணதபாசன் என்கதிறை கல்யபாண்ஜதி.  1962ஆம் ஆண்டில் 
பத்தபாம் வகுப்பு மபாணவனைபாக எழுதத் ததபாடங்கதிய வண்ணதபாசன் ததபாடர்ந்து 48 
ஆண்டுகளபாக இயற்ரக சபார்ந்த மபானுட வளர்ச்சதிச் சதிந்தரனைகரளத் தந்து வருகதிறைபார்.

வண்ணதபாசனும் இயற்ரகயும்

சங்க இலக்கதியங்கள் இயற்ரகரயக் தகபாண்டபாடும் இலக்கதியங்களபாகத் ததிகழ்கதின்றைனை.  
ததபால்கபாப்பவியர் “குறைதிஞ்சதி முதல் பபாரல“ வரரையவிலபானை ஐந்ததிரணகரள “நடுவண் 
ஐந்ததிரண“ என்று அகத்ததிரணயவியலதில், வரரையறுத்து நதிலத்ரதயும் தபபாழுரதயும் 
முதற்தபபாருளபாக்குகதிறைபார்.  ஐவரக நதிலங்களளன் ததய்வம், உணவு, வவிலங்கு, மரைம், பறைரவ 
பபபான்றைவற்ரறைக் கருப்தபபாருளபாக்கதியுள்ளபார்.

 “ததய்வம் உணபாபவ மபாமரைம் புட்பரறை
 தசய்ததி யபாழதினைள பகுததிதயபாடு
 அவ்வரக பவிறைவும் கருதவனை தமபாழதிப்“1

தரலவன் தரலவவி ஆகதிபயபாரின் மனைவுணர்வவிரனைக் கருப்தபபாருட்கள் மமீது ஏற்றைதி, 
அவற்றைதின் பவின்னைணவியவில் பபாத்ததிரைங்களளன் ஆழ்மனைப்பததிரவச் சங்க இலக்கதியங்கள் அழகபாக
வவிளக்கதினை.  இரறையனைபாரின் குறுந்ததபாரகக் கவவிரத
   
“தகபாங்கு பதர் வபாழ்க்ரக அஞ்சதிரறைத் தும்பவி
 கபாமம் தசப்பபாது, கண்டது தமபாழதிபமபா.
 பயவிலதியது தகழவீஇய நட்பவின், மயவில் இயல்
 தசறைதி எயவிற்று, அரிரவ கூந்தலதின்
 நறைதியவும் உளபவபா, நவீ அறைதியும் பூபவ“2

“மயவில் பபபான்றை அழகபானை பற்களுரடய அப்தபண்ணவின் கூந்தரல வவிட அததிக 
வபாசரனையுள்ள பூ உள்ளதபா? என்றை தரலவனைளன் பகள்வவி, அழகதிய இறைக்ரக உரடய 
வண்டிரனை பநபாக்கதிபய அரமகதிறைது.  வண்ணதபாசனைளன் பரடப்பவிலக்கதியங்கள் 
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இயற்ரகரயப் பவின்னைணவியபாகக் தகபாண்டு உருவபாக்கப்பட்டு மபானுட வளர்ச்சதிச் 
சதிந்தரனைபயபாடு அரமகதின்றைனை.  “நபான் இயற்ரகயவிடமதிருந்து கற்றுக் தகபாண்டததல்லபாம் 
அதன் பவிரைமபாண்டமும் தமகௌனைமும் மட்டுபம“3 என்றை எழுத்தபாளர் எஸ். ரைபாமகதிருஷ்ணனைளன் 
கருத்து வண்ணதபாசனுக்குப் தபபாருந்துகதிறைது.  கவவிஞர் அறைதிவுமததியவின் “கரடசதி மரழத்துளள“
கவவிரதத் ததபாகுததிக்கு வண்ணதபாசன் எழுததியுள்ள முன்னுரரை சற்றுச்சூழல் சபார்ந்த அவரைது
கருத்ததியரல முன்ரவக்கதிறைது.  பரடப்பபாளளயுடன் ஆய்வபாளர்.  நதிகழ்த்ததிய பநர் கபாணலதில் 
“தரைபாம்பச் சமமீபகபாலக் கடிதங்களளல்“ நபான் என்ரனை ஒரு தபாவரைமபாக உணர்கதிபறைன் என்பறை 
பததிவு தசய்துள்பளன்“4 என்று வண்ணதபாசன் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.

கரலக்க முடியபாத ஒப்பரனைகள், பதபாட்டத்துக்கு தவளளயவிலும் சதில பூக்கள், தபயர் 
ததரியபாமல் ஒரு பறைரவ, மனுஷபா மனுஷபா, கனைளவு, நடுரக, உயரைப்பறைத்தல், கதிருஷ்ணன் 
ரவத்த வவீடு, தபய்தலும் ஓய்தலும் ஒளளயவிபல ததரிவது ஆகதிய பத்து சதிறுகரதத் 
ததபாகுததிகளளலும் வண்ணதபாசனைளன் இயற்ரக சபார்ந்த பததிவுகளபாகபவ அரமகதின்றைனை.  
வற்றைபாத ஜவீவ நததி தபாமதிரைபரைணவி, தவட்டப்படும் மரைங்கள் அததிகபாரலகரள அழகபாக்கும் 
பூக்கள், வபானைளல் சதந்ததிரைமபாய் பறைக்கும் பறைரவகள், அடிக்கடிக் கனைவவில் வரும் யபாரனைகள் 
இரவகபள வண்ணதபாசன் சதிறுகரதகரள அழகு தசய்வனை.

“தவளளபயற்றைம்“ சதிறுகரதயவில் வவீட்டுபவரல தசய்ய வந்த சதிறுமதி யபாபரைபா அங்கதிருந்த 
மரைத்ரத தவட்டுவரதக் கண்டு வருந்துகதிறைபாள்.  அவளது துடிப்ரப வண்ணதபாசன், “இது 
தவட்டப்பட்டு முறைதிய முறைதிய அவளுக்குள் இருந்து பறைரவகளளன் சப்தம் “சலபார்“ என்று 
ஒபரை சமயத்ததில் பவட்டுக்கு அததிர்ந்து இறைக்ரகயடித்துப் புறைப்பட்டு, ஆனைபால் முடியபாமல் 
முட்டுவது பபபாலத் பதபான்றைதியது”5 என்கதிறைபார்.

வண்ணபார்பபட்ரடயவில் தபாமதிரைபரைணவியவின் வட்டப் பபாரறைரய, முங்கதிப் படுத்ததிருக்கும் 
யபாரனையவின் முதுபகபாடு ஆசதிரியர் ஒப்புரமப்படுத்துகதிறைபார்.

“யபாரனை முங்கதிப்படுத்ததிருப்பது மபாததிரி வட்டப்பபாரறை இருந்தது“6  தபாத்தபாவவின் முகத்ரத 
வவிளக்க

“பசலதிக்தகபாடி மபாததிரி குளளர்ச்சதியபாக இருந்தது தபாத்தபா முகம்“7  என்றும் “டம்ளருக்குள் ஒரு 
புழுரவப்பபபாலச் பசமதியபா கதிடந்தது“8  சத்தமதில்லபாமல் ஓடுகதிறை நததியவின் கரரையவில் நதிற்கதிறை 
மபாததிரி இரரைச்சல் ஏதுமற்றை அலுவலகத்ததில் நதின்றைபான்”9 என்று பல உவரமகரளக் 
ரகயபாண்டுள்ளபார்.  

வண்ணதபாசன் சதிறுகரதகரளச் தசறைதிவபாக்கப் பயன்படுத்தும் உவரமகளளல் இயற்ரக 
சபார்ந்த உவரமகள் (34 சதவவீதம்) முதலதிடம் பவிடிப்பதபாக இவ்வபாய்வபாளர் தம் முரனைவர்; 
தம் முரனைவர் பட்ட ஆய்பவட்டில் நதிறுவவியுள்ளபார்.
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“சூரியன் அருகதில் பறைக்கதிறைவர்கள்“ கரதயவில் சூரியனுக்கு அருபக பறைக்க ஆரசப்பட்டு 
எரிந்து பபபாகதிறை “இக்கபாரைஸ்“ எனும் கதிபரைக்கத் ததபான்மத்ரதப் பரடத்துள்ளபார்.

தபாமதிரைபரைணவி, வண்ணதபாசன் சதிறுகரதகளளன் ரமயப் புள்ளளயபாகத் ததிகழ்கதிறைது.  “தபய்தலும் 
ஓய்தலும்“ கரதத் ததபாகுப்பவிற்கு வண்ணதபாசன் எழுததியுள்ள முன்னுரரையவில் “நததியும் 
மணலற்றுப் பபபாய்க் தகபாண்டிருக்கதிறைது.  இதுவரரை அது தன் நவீர்ரமரய மணலபால் 
உச்சரித்துக் தகபாண்டு வந்தது. அள்ளப்பட்ட மணல், கலக்கதிறை சபாயக் கழதிவுகளளல் மமீன்கள் 
மச்சத் ததிணறுகதின்றைனை.  நவீந்துகதிறை மமீன்கரளயல்ல, அததிகபாரலயவில் இறைந்து 
ஒதுங்கதியவிருக்கதிறை மமீன்கரளப் பற்றைதிபய இந்தத் ததினைத்துக் கவவிரத இருக்க முடியும்.“10  
மண்ணள்ளும் அசரை எந்ததிரைங்களபால் தமபாட்ரடயடிக்கப்படும் தபாமதிரைபரைணவியவின் தற்கபால 
நதிரலரயப் பரடப்பபாளள பவதரனைபயபாடு பததிவு தசய்துள்ளபார்.

புறைவுலகதின் அததிர்வுகள் அவரைது அக உலரக உலுக்கும்பபபாது அரதப் பரடப்பபாக 
மபாற்றுகதிறைபார்.  1984 ஆம் ஆண்டு, அன்ரறைய பபாரைதப் பவிரைதமர் ததிருமததி இந்ததிரைபா கபாந்ததி 
படுதகபாரல தசய்யப்பட்ட பவின், நபாட்டில் நரடதபற்றை இனைக்கலவரைத்ததில் 
இறைந்துபபபாபனைபாரின் சடலங்கரள ஒப்புரமப்படுத்துகதிறைபார்.  “தபயர் ததரியபாமல் ஒரு 
பறைரவ“ கரதயவில், தபயர் ததரியபாமல் இறைந்து கதிடக்கும் பறைரவரய வண்ணதபாசன் 
இவ்வபாறு வர்ணவிக்கதிறைபார்.

நபாட்டில் நரடதபற்றை துயரைமபானை சம்பவத்ரதப் பறைரவபயபாடு இரணத்து வண்ணதபாசன் 
சதிறுகரதயபாகப் பரடத்தபார். “குழந்ரதகரள மனைளதர்கரளதயல்லபாம் அடித்து 
இரைபவபாடிரைவபாக இப்படி வபாசல்களளல் நதிர்த்தபாட்சண்யமதின்றைதி எறைதிந்து பபபாகதிறை சமமீபத்ததிய 
இனைக்கலவரைங்கள் ஞபாபகம் வந்தது.  வயலதில் அபகபாரைமபாய்ச் தசத்துக் கதிடக்கதிறை கதிழவவி, 
வரிரசயபாக வயவிறூததிக் கதிடத்தப்பட்டிருக்கதிறை சதிசக்களளன் வரிரசரய அததிகப்படுத்ததி 
ஒருத்தன் ரககளளல் ஏந்ததிவருகதிறை இன்தனைபாரு மல்லபாந்த குழந்ரதயவின் ஊததினை வயவிற்றுத் 
ததபாப்புழ், இறைந்து கதிடக்கதிறை தன் குழந்ரதயவின் உடரலக்கண்டு, அதனைருபக உட்கபார்ந்து 
அழுகதிறை தகப்பனைளன் கதிழதிந்த முகம், அப்படிக் கதிழதிந்த நதிரலயவில் ஒரு ரகத்துப்பபபானை 
சதிரிப்புப் பபபாலப் புரகப்படத்ததில் பததிவபாயவிருப்பது எல்லபாம் கலந்து அந்த ஒற்ரறைப் 
பறைரவயபாகக் குப்புறைக் கதிடந்தது”11 

கல்யபாண்ஜதி கவவிரதகளளல் “இயற்ரக“ சதித்ததிரிப்பு

ததிருதநல்பவலதி சபாப்டர் பமல்நதிரலப்பள்ளள மபாணவரைபாகப் பயவின்றைபபபாது சகீட்டுக்கவவிகள் 
எழுததிய டி.எஸ். கல்யபாண சந்தரைம் என்கதிறை வண்ணதபாசன், கவவிரதகரள கல்யபாண்ஜதி 
எனும் புரனைப்தபயரில் எழுததியுள்ளபார்.  தமபாழதியவின் சருக்தகழுத்தபாகக் கல்யபாண்ஜதி 
கவவிரதகள் பரடக்கதிறைபார்.
“சரவ புததிது, தபபாருள் புததிது, வளம் புததிது,

 பததிவுகள் ©  2020



20                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

வளம் புததிது, தசபாற் புததிது, பசபாததிமதிக்க
நவகவவிரத“12

என்று கவவிரதக்குப் பபாரைததி வகுத்த இலக்கணம் கல்யபாண்ஜதி கவவிரதகளுக்குப் 
தபபாருந்துகதிறைது.

கல்யபாண்ஜதியவின் கவவிரதகள் ஆழமபானை சதிந்தரனைத்தளத்ததில் தசபாற்சதித்ததிரைங்களபாகக் 
கட்டரமப்பட்டுள்ளனை.  அழகதியல் தன்ரம மதிகுந்தனைவபாக, இயற்ரகரயக் தகபாண்டபாடும் 
தன்ரமயுரடயனைவபாக அரமகதின்றைனை.  தபாமதிரைபரைணவி மண்ரண வவிட்டுப் பவிரிந்த பவிரிவவின் 
வருத்தமும், இயற்ரக மமீதபானை தபாக்குதல் குறைதித்த வருத்தமும் அவரைது கவவிரதகளளல் 
பததிவபாகதியுள்ளனை.

“தசப்பரறைத் பதரிலும்
படியும்
சதிதமண்ட் ஆரலப்புழுததி“13

என்று எழுதும் கல்யபாண்ஜதி, சதிதமண்ட் ஆரலயபால் ததிருதநல்பவலதி படும் பபாட்டிரனைப் 
பததிவு தசய்துள்ளபார்.  இயற்ரகயவின் மமீது கல்யபாண்ஜதி ததபாடக்ககபாலம் முதபல பபாசம் 
தகபாண்டிருந்தபார்.  அது கபாலப்பபபாக்கதில் வளர்ந்து சற்றுச்சூழல் பபாதுகபாப்பு ததபாடர்பபானை 
அக்கரறையபாக மபாறைதியது.  வண்ணதபாசன் 1966ஆம் ஆண்டு வ.உ.சதி. கல்லூரியவின் 
வணவிகவவியல் மபாணவரைபாகப் பயவின்றைபபபாது எழுததிய “அந்ததி மனைம்“ எனும் இயற்ரக சபார்ந்த 
கவவிரதரய ஆய்வபாளர் தன் ஆய்பவட்டில் பததிவு தசய்துள்ளபார்.

“அழகுக் கவவிரத தசய அட்சரைங்கள் பகபார்த்தது பபபால்
அந்ததிக் கரரைவபானைளல் அஞ்சனைத்ரதக் குழம்பபாக்கதி
அள்ளளப் பரைப்பவி அங்கதிங்பக வவிட்தடறைதிந்து
புள்ளள பசர்த்துப் புரனைகதின்றை பகபாலதமனை
தவள்ளளப் பவிழம்பபாய் வவீசகததிர் பபாய்ந்துவரைக்
தகபாள்ளள நுனைளயபாகக் குருததிச் சதிவப்பபாக
பள்ளளச் சதிறுரபயன் பட்ட பவிரைம்படியபால்
உள்ளங்ரகச் தசம்ரம உருபவற்கும் ஒன்றைபாக
வபானைம் இருந்ததுகபான்! வபார்ப்பழகு தகபாண்டதுகபான்!
பமபானைத்துள் நபான், அழகதில் மழ்கதியது பவித்து மனைம்!“14

அறுபதுகள் முதபல கல்யபாண்ஜதி அழகதியல் கவவிஞரைபாக இயற்ரகக் கவவிஞரைபாகத் ததிகழ்ந்தரத
அறைதிய முடிகதிறைது.  புலரி, கல்யபாண்ஜதி கவவிரதகள், முன்பவின், அந்நதியமற்றை நததி, நதிலபா 
பபார்த்தல், உறைக்கமற்றை மரழத்துளள, கல்யபாண்ஜதி பதர்ந்ததடுத்த கவவிரதகள், இன்தனைபாரு 
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பகலதிச் சதித்ததிரைம் ஆகதிய கல்யபாண்ஜதியவின் எட்டுத் ததபாகுததிகளளலும் இயற்ரக சபார்ந்த அவரைது
மபானுட வளர்ச்சதிச் சதிந்தரனைகரளக் கபாணமுடிகதிறைது.
 
“பநரைடி வபானைத்ததில்
ததரிவரத வவிடவும்   
நதிலபா அழகபாக இருப்பது
கதிரளகளளன் இரடயவில்“15

என்று நதிலபாரவக் கவவிஞர் வர்ணவிக்கதிறைபார்

“மபார்கழதி மபாத அததிகபாரலயவில் பபபானைபால்
பபீர்க்கம் பூக்கரளயும் நட்சத்ததிரைங்கரளயும்
நபாபம எட்டிப் பறைதித்துக் தகபாள்ளலபாம்.“16

கல்ணபாஜதி கவவிரதகளளல் இடம்தபறும் பூக்கள் நதிறைத்தபாலும் மணத்தபாலும் பதபாற்றைத்தபாலும் 
உள்ளபார்ந்த ஒரு தசய்ததிரயச் தசபால்லதிக் தகபாண்பட இருக்கதின்றைனை.  தமதிழர் பண்பபாட்டில் 
அகவபாழ்வவிலும் புறைவபாழ்வவிலும் பூக்கபள நதிரறைந்ததிருக்கதின்றைனை.  பபபார்ச் தசய்ததிகரள 
அறைதிவவிக்கும் ஊடகமபாக தவட்சதி, கரைந்ரத, வஞ்சதி, கபாஞ்சதி, ஊழதிரஞ, தநபாச்சதி பபபான்றை 
மலர்கரளச் சங்க இலக்கதியம் தசபால்கதிறைது.  அகப்பபாடல்களளலும் பூக்கள் உள்ளுரறையும் 
தசய்ததிகபளபாடு அழகதியல் பநபாக்கதில் பததிவு தசய்யப்பட்டுள்ளரதக் கபாண முடிகதிறைது.  
கல்யபாண்ஜதி கவவிரதகள் குறைதித்து வல்லதிக்கண்ணன் கருத்து ததரிவவிக்கும்பபபாது,  “ததபாடர்பப
இல்லபாத பல வவிஷயங்கரளத் ததபாகுத்து வபாழ்க்ரகயவின் யதபார்த்தத்ரத சதித்ததிரிக்கதிறை 
முயற்சதிகளபாக அரவ உள்ளனை.  மனைசதின் அரல பபாய்தல்களபாக அழகுடன் சதிதறைதிக் சதிரிக்கும்
தசபாற்சதித்ததிரைங்களபாகப் பல கவவிரதகள் வவிளங்குகதின்றைனை. தசபாற்சதித்ததிரைங்களபாக 
சதிறுகவவிரதகள் மதிளளர்கதின்றைனை.  அரவ எல்லபாபம அழரக பநசதிக்கதிறை, அன்ரப ஆரைபாததிக்கதிறை,
மனைளதத்ரத மததிக்கதிறை தமன்ரமயபானை உள்ளத்ததின் இனைளய உணர்வு தவளளப்பபாடுகளபாகும்.“17

முடிவுரரை

இலக்கதியம் வபாழ்க்ரகயவின் கண்ணபாடியபாக அரமகதிறைது.  ஓர் உயர்ந்த இலக்ரக பநபாக்கதி 
மனைளதரனை அரழத்துச் தசல்கதிறைது.  மபானுட வளர்ச்சதிக்கபானை மததிப்பபீடுகரளக் கபாலந்பதபாறும்
வழங்கதிக் தகபாண்பட இருக்கதிறைது.  “நபான் எல்பலபாரரையும் ஏற்றுக்தகபாள்கதிபறைன்.  அவரைவரின்
பலங்கபளபாடும் பலவவீனைங்கபளபாடும்“ என்று கூறும் வண்ணதபாசனைளன் பரடப்பவிலக்கதியங்கள் 
அன்பவிலக்கதியங்களபாக அரமகதின்றைனை  இயற்ரகரயப் பபபாற்றுதபல மபானுட வளர்ச்சதியவின் 
முதல்படி என்றை கருத்ததியரல வலதியுறுத்துகதின்றைனை.  யபாவற்ரறையும் இரைசதிக்கக் கற்றுத் 
தருகதின்றைனை.  கல்யபாண்ஜதியவின் கவவிரதகளளல் வண்ணதபாசனைளன் கரதகூறும் தன்ரமயும், 
வண்ணதபாசன் சதிறுகரதகளளல் கல்யபாண்ஜதியவின் கவவிரதத் தன்ரமரயயும் நம்மபால் உணரை 
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முடிகதிறைது.

மரைங்கரள அவர் பநசதித்தபார்,

“தபன்சதில் சகீவவிக் தகபாண்டிருந்பதன்
தமபாரைதமபாரைதவனை
மரைங்கள் எங்பகபா சரிய“18

“கூடுமபானைவரரை இயற்ரக மனைளதர்கரளப் பத்ததிரைமபானை இடத்ததில்தபான் ரவக்கதிறைது.  நபாம் 
எவ்வளவுதபான் அவற்ரறைப் பத்ததிரைக் குரறைவபானை இடத்துக்குக் தகபாண்டு பபபானைபாலும்“19 
என்கதிறைபார் வண்ணதபாசன் இயற்ரகரயப் பபாதுகபாக்கத் துடிக்கும் உயர்ந்த சதிந்தரனைபய 
வண்ணதபாசனைளன் மபானுட வளர்ச்சதிச் சதிந்தரனை.
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4. ஏழதொம் இலக்கணைம் மரைபதொ? நவவீனைமதொ? -  த.சத்ததியரைபாஜ், முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், 
இந்ததிய தமபாழதிகள் மற்றும் ஒப்பவிலக்கதிப் பள்ளள, தமதிழ்ப் பல்கரலக் கழகம், 
தஞ்சபாவூர்,தமதிழ்நபாடு, இந்ததியபா -

1.0 முகப்பு

ஆய்வுக் கட்டுரரை: ஏழபாம் இலக்கணம் மரைபபா? நவவீனைமபா?தமதிழதில் எழுதப்பட்ட 
இலக்கணங்கரள மரைபவிலக்கணங்கள், நவவீனை இலக்கணங்கள் எனைப் பபாகுபடுத்ததிப் பபார்ப்பது 
தபரும்பபான்ரமயபானை ஆய்வறைதிஞர்களளன் துணவிபு. அவற்றுள் மரைபவிலக்கணங்கரளப் 
பட்டியலதிட இருபதபாம் நூற்றைபாண்டுக்குள் எழுதப்பட்டிருக்க பவண்டும்(2010:112), நூற்பபா 
வடிவவில் அரமந்ததிருக்க பவண்டும்(2010:299-300) என்பது இலக்கணவவியல் அறைதிஞரின் கருத்து.
அதபாவது அறுவரக இலக்கணம் வரரை எழுதப்பட்ட நூல்கரள மரைபவிலக்கணங்களளலும், 
பவிறைவற்ரறை நவவீனை இலக்கணங்களளலும் ரவக்கலபாம் என்பது அவ்வறைதிஞரின் கருத்தபாகப் 
புலப்படுகதிறைது. அக்கருத்து மரைபவிலக்கணக் கபாலநவீட்சதிரய அறைதிவதற்கபானை கருதுபகபாள்கள் 
எனைளல், ஏழபாம் இலக்கணத்ரதயும் மரைபவிலக்கண வரிரசயவில் வத்துப் பபார்ப்பபத 
தபபாருத்தமுரடயதபாக இருக்கும். ஆக, ஏழபாம் இலக்கணம் மரைபபா? அல்லது நவவீனைமபா? எனை 
அறைதிவதபாக இக்கட்டுரரை அரமகதிறைது.

1.0. ஏழபாம் இலக்கணமும் அதன் பகுப்பும்

தவத்ததிரு தண்டபபாணவி சவபாமதிகளபால் எழுதப்பட்ட இலக்கண நூல்கள் இரைண்டு. ஒன்று: 
அறுவரகயவிலக்கணம். இது புலரமயவிலக்கணக்கத்ரத ஆறைபாம் இலக்கணமபாகக் 
கற்பவிக்கதிறைது. மற்தறைபான்று: ஏழபாம் இலக்கணம். இது தவத்ரத ஏழபாம் இலக்கணமபாக 
கற்பவிக்கதிறைது. இவ்வவிரு நூல்களும் கதி.பவி. பத்ததபான்பதபாம் நூற்றைபாண்டில் எழுதப்பட்ட 
நூல்களபாகும். இரவ சமகபாலத் தரைவுகளுக்குக் கூடுதல் முக்கதியத்துவம் தருபரவ.

இவற்றுள் ஏழபாம் இலக்கணம் புணர்ப்பு இயல்பு, தசபால்நதிரல இயல்பு, தபபாருள் இயல்பு, 
யபாப்பு இயல்பு, அணவி இயல்பு, புலரம இயல்பு, தவ இயல்பு எனும் பகுப்புகரள 
உள்ளடக்கதிய ஒரு நூல்.

2.0. ஏழபாம் இலக்கணம் ஒரு மரைபவிலக்கணபம

மரைபு என்பதற்கு ஒரு கருத்து நதிரலதபறை, அக்கருத்து பலரைபால் எடுத்தபாளப்தபறுவது எனை 
மதிகுததியபானை அறைதிஞர்கள் கருதுகதின்றைனைர். அதனைடிப்பரடயவிபல ததபால்கபாப்பவியத்ரதத் 
ததபால்மரைபவின் கபாலநவீட்சதியவில் ரவத்துப் பபார்க்கப்படுகதிறைது. அதன் கருத்ததியல் பவின்பு வந்த 
இலக்கணக் கரலஞர்களபால் எடுத்தபாளப் தபற்றைது. இத்தன்ரம மரைபவிலக்கணங்களபாக 
கருதக்கூடிய ஒவ்தவபாரு இலக்கண நூல்களளலும் இரழபயபாடுவரதக் கபாணலபாம்.
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மரைபு சபார்ந்த இலக்கணங்கரள மதிகுததியபானை ஆய்வறைதிஞர்கள் சவபாமதிநபாதம் வரரை வவிளக்க 
முற்படுகதின்றைனைர். சதிலர் அறுவரக இலக்கணம் வரரை அல்லது இருபதபாம் நூற்றைபாண்டுக்குள்
எழுதப்பட்ட இலக்கணங்கள் என் வரரையரறை தசய்கதின்றைனைர். அவ்வரரையரறைகளளலதிருந்து 
மரைபவிலக்கணத்ததிற்குரியத் தகுததிகளபாக அவ்வபாய்வறைதிஞர்கள் கருதும் கருதுபகபாள்களபாகப் 
பவின்வருவனைவற்ரறைக் குறைதிப்பவிடலபாம்.

• ததபால்மரைரபத் ததபாகுத்தும் சருக்கதியும் வவிரித்தும் புதுக்கதியும் பபார்ப்பது.
• சமசக்கதிருதக் பகபாட்பபாட்ரடத் ததபால்மரைபுக் பகபாட்பபாட்டிற்குப் புரடமபாற்றைதித் தருவது.
• சமசகதிருதக் பகபாட்பபாட்ரடத் தமதிழுக்கு தமபாழதிதபயர்த்துத் தருவது.
• ததபால்மரைரபயும் சமசக்கதிருத மரைரபயும் ஒப்பவிடுவது.
• நூற்பபா(வவிததி) வடிவவில் வவிளக்குவது.
• இருபதபாம் நூற்றைபாண்டுக்குள் எழுதப்பட்டது.

இக்கருதுபகபாள்கள் அரனைத்தும் ஒபரை இலக்கணத்துள் அரமந்து வவிடுவதும் இல்ரல. 
அவற்றைதில் சதில ஓரிலக்கணத்ததில் அரமவரதக் கபாணலபாம். அக்கருதுபகபாள்கள் அரனைத்தும்
மரைபவிலக்கணங்களபாகக் கருதக்கூடிய இலக்கணங்களுக்குப் தபபாருந்தும் எனைளல், அரவ 
ஏழபாம் இலக்கணத்ததிற்கும் தபபாருந்ததிவரும் என்பபத உணரம. இருப்பவினும் ஏழபாம் 
இலக்கணத்ரத மரைபவிலக்கணக் கபாலநவீட்சதியவில் ரவத்துப் பபார்ப்பததில்ரலபய ஏன்? அதற்கபானை
வவிரடரய  அறுவரக இலக்கணத்துடன் ஒப்ப ரவத்துப் பபார்ப்பது, மரைபவிலக்கணக் 
கருத்ததியலுடன் ஒப்பரவத்துப் பபார்ப்பது என்றை இருவழதிகளளல் அறைதிய முயல்பவபாம்.

3.1. அறுவரகயவிலக்கணமும் ஏழபாம் இலக்கணமும்: புறைக்கட்டரமப்பு நதிரல

 இங்கு அறுவரகயவிலக்கணத்ரதயும் ஏழபாம் இலக்கணத்ரதயும்  
புறைக்கட்டரமப்புநதிரலயவில் ஒப்பரவத்துப் பபார்ப்பததின் பநபாக்கம் என்னைதவனைளன்? 
அறுவரகயவிலக்கணம் மரைபவிலக்கணமபாக எண்ணப்பட்ட நூல். ஏழபாம் இலக்கணம் அவ்வபாறு 
கருதப்தபறைபாத நூல். அவ்வவிரு நூல்களும் சமகபாலத்தரவ. எனைபவ புறைக்கட்டரமப்பு 
நதிரலயவில் ஒப்பரவத்துப் பபார்க்கப்படுகதிறைது.

அறுவரகயவிலக்கணம் புலரமயவிலக்கணத்ரதப் புத்ததிலக்கணமபாகத் தரை, ஏழபாம் இலக்கணம்
தவத்ரதப் புத்ததிலக்கணமபாகத் தருகதிறைது. இவ்வபாறு புதுரமகரளப் புகுத்துவபத தத்தம் 
இலக்கபாகக் தகபாண்டுள்ளனை அவ்வவிரு நூல்களும். அறுவரக இலக்கணம் குறைதித்து 
ச.பவ.சப்பவிரைமணவியன் தரும் கருத்து இங்குச் சட்டிகபாட்டத்தகுந்தது.

 புலரம இலக்கணம் என்றை ஒரு புத்ததிலக்கணத்ரதபய பரடத்துக்தகபாள்ளல், 
எழுத்ததிலக்கணத்ததில் வரிவடிரவ நுரழத்தல், தபபாருள் இலக்கணத்ததின் புதுரம ஆகதிய 
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தபரு மபாற்றைங்களபாலும் தசபால், யபாப்பு, அணவி இலக்கணங்களளலும் புதுவழதி 
கண்டுள்ளதபாலும், இது பரழய நூல்களளல் பயவின்று உள்ள நூற்பபாக்கரளபய 
மபாற்றைதியரமத்தும் அல்லது அப்படிபய எடுத்தபாண்டும் சதிற்சதில பவறுபபாடுகரள மபாத்ததிரைம் 
தபற்று வவிளங்கும் ஒரு வழதி நூலபாகபாரம ததளளவு. பவறு இலக்கண நூல்களளலதிருந்து ஒபரை
ஒரு நூற்பபாக்கூட எடுத்து இவரைபால் தம் நூலுள் இரணத்துக் தகபாள்ளப்படவவில்ரல என்பது 
கருதத்தக்கது(2009:724).

இக்கருத்து ஏழபாம் இலக்கணத்ரத மரைபவிலக்கணமபாகக் கருதக்கூடிய வழதிரய அரமத்துத் 
தருகதிறைது. ஏதனைனைளல் ஏழபாம் இலக்கணத்ததின் சதிலவவிததிகள் முந்து நூல்களளலதிருந்து 
அப்படிபய எடுத்தபாண்டுள்ளரமரயக் கபாணலபாம். கபாட்டபாக,

 தன்ரம முன்னைளரல படர்க்ரக மன்றுஇடம் ஆம்;
 நபான்எனைல் தன்ரம, நவீஎனைல் முன்னைளரல;
 அவன் அவள் அவர் அஃது அரவ எனைல் படர்க்ரகபய  – ஏ.இ.14

எனும் ஏழபாம் இலக்கண வவிததிரயக் குறைதிப்பவிடலபாம். இவ்வவிததி முந்து நூல்களபாகதிய 
ததபான்னூல் வவிளக்கத்ரதத் தழுவவி எழுதப்பட்டுள்ளது என்பரத,

 மவவிடம் தன்ரம முன்னைளரல படர்க்ரக
 தன்ரம ஆகும் நபான் யபான் நபாம் யபாம்
 முன்னைளரல நவீநவீயவிர் நவீவவிர் நவீர் எல்லீர்
 ஏரனைய படர்க்ரக எல்லபாம் தபபாதுபவ   – ததபா.வவி.51

எனைவரும் இவ்வவிததி புலப்படுத்தும். இவ்வவிததியவின் முதலடியவில் முதல் சகீரைபானைது ஏழபாம் 
இலக்கணத்ததில் நபான்கபாம் சகீரைபாகவும், தன்ரமக்குரியச் தசபால்லதில் நபான் என்பதும், 
முன்னைளரலக்குரியச் தசபால்லதில் நவீ என்பதும் இடம்தபறுகதின்றைரமரயச் சட்டலபாம். ஆக, 
ஏழபாம் இலக்கணம் முன்பனைபார்க் கருத்ததியரல அப்படிபய எடுத்தபாண்டபாலும் கூடுதலபாக 
அதற்குரிய சபான்றுகரளத் தருவது முதனூலபாக்க முயற்சதிபயயபாம். ஏதனைனைளன் அதன் 
முந்து நூல்கள் யபாவும் வவிததிகளளல் சபான்றுகரளத் தரைவவில்ரல என்பது கருதத்தக்கது. 
இருப்பவினும் அறுவரகயவிலக்கணம் சதில வவிததிகளளல் சபான்றுகரள இரணத்துள்ளரமக் 
குறைதிப்பவிடத்தக்கது.

அறுவரகயவிலக்கணம்         ஏழபாம் இலக்கணம்
பபாயவிரைம்                                     பபாயவிரைம்

1.எழுத்ததிலக்கணம்                    1.புணர்ப்பு இயல்பு
2.தசபால்லதிலக்கணம்                2.தசபால்நதிரல இயல்பு
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3.தபபாருளளலக்கணம்                3.தபபாருள் இயல்பு
4.யபாப்பவிலக்கணம்                    4.யபாப்பு இயல்பு
5.அணவியவிலக்கணம்                 5.அணவி இயல்பு
6.புலரமயவிலக்கணம்             6.புலரம இயல்பு
                                                    7.தவ இயல்பு

என்பது அவ்வவிரு நூல்களளன் பகுப்புமுரறைகள். இவற்றுள் அறுவரகயவிலக்கணம் 
எழுத்ததிலக்கணத்ரத உருபவபாரச இயல்பு, நதிரல இயல்பு, புணர்ச்சதி இயல்பு எனைவும், 
தசபால்லதிலக்கணத்ரத தபபாதுவவியல்பு, பவிரிவவியல்பு, சபார்பவியல்பு, ததிரிவவியல்பு எனைவும், 
தபபாருளளலக்கணத்ரத அகப்தபபாருள்நதிரல(உறுப்பவியல்பு, குறைதிப்பவியல்பு,  பழரமயவியல்பு, 
துரறையவியல்பு), புறைப்தபபாருள்நதிரல(நதிலத்ததியல்பு, உழதியவியல்பு, பவற்றுயவிர் இயல்பு, கருவவி 
இயல்பு), அகப்புறைப்தபபாருள்நதிரல எனைவும், யபாப்பவிலக்கணத்ரத இயலதிரசத் தமதிழதியல்பு, 
வண்ணவவியல்பு, பமபாரனை இயல்பு, எதுரக இயல்பு, நபாற்கவவி இயல்பு, பனுவல் இயல்பு 
எனைவும், அணவியவிலக்கணத்ரத உவரமயவியல்பு, உரடரம இயல்பு, மபாந்தர் உரடரம 
இயல்பு, கற்பரனை இயல்பு, நதிகழ்ச்சதி இயல்பு, ஆக்க இயல்பு எனைவும், 
புலரமயவிலக்கணத்ரதத் பதபாற்றை இயல்பு, தவறு இயல்பு, மரைபவியல்பு, தசயல்வரக இயல்பு 
எனைவும் எனைப் பபாகுபடுத்துகதிறைது. ஆனைபால் ஏழபாம் இலக்கணம் தசபால்லதிலக்கணத்ரத மட்டும்
தசபால்நதிரல இயல்பு, தபயர்ச்தசபால் இயல்பு, ஒற்றுரம இயல்பு, வவிரனைச்தசபால் இயல்பு, 
இரடச்தசபால் இயல்பு, உரிச்தசபால் இயல்பு எனைப் பபாகுபடுத்ததிப் பபார்க்கதிறைது. இங்குச் 
தசபால்லதிலக்கணத்ரதப் பபாகுபபாடு தசய்வததில் முந்து நூல்கரள நபாடுகதிறைது ஏழபாம் 
இலக்கணம் எனைலபாம். இருப்பவினும் இவ்வவிரு நூல்களும் முந்து நூல்களளன் 
தன்ரமகளளலதிருந்து சற்று வவிலகதிக் கபாணப்படுவதற்குச் சமயப்பற்று மதிகுததியபாகக் 
கபாணப்படுவபத என்பபார் தசல்வரைபாச. அக்கருத்து இங்குச் சட்டிக்கபாட்டத்தக்கது.

19- ஆம் நூற்றைபாண்டில் இலக்கணம் பரடத்த தண்டபபாணவி சவபாமதிகள் சமணர்களுக்கு 
எததிரைபாகத்தபான் இலக்கணம் பரடக்க வந்பதன் என்று கூறைதிக்தகபாண்டு சமண சமய 
இலக்கண நூல்களளன் கட்டரமப்பவிலதிருந்து வவிலகதி, தம் நூரலப் புததிய முரறையவில் 
கட்டரமத்துள்ளபார். நூலதின் அகம், புறைம் என்று இரு நதிரலகளளலுபம இம்மபாற்றைம் 
பமற்தகபாள்ளப் தபற்றுள்ளது. ஐந்ததிலக்கண மரைபு என்பரதபய மபாற்றைதி அவற்ரறை 
அறுவரகயபாகக் கூறைதியதும் இதனைபாபலபய ஆகும்(2008:78).

3.2. ஏழபாம் இலக்கணமும் முந்துநூல்களும்

 ஏழபாம் இலக்கணம் முந்து மரைபு நூல்களளன் கருத்துக்கரளத் தபாங்கதி நதிற்கும் 
தபட்டகமபாகவும் வவிளங்கதியது என்பரத முன்புக் கபாட்டிய சபான்று நதிறுவவி நதின்றைபாலும். இங்கு
பமலும் சதில சபான்றுகரளச் சட்டிக்கபாட்டினைபால் ததளளவபானை புரிதரல ஏற்படுத்தும்.
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இறைந்தது நதிகழ்வது வருவது என்னை
மன்று கபாலம் தமபாழதிவபார்; உதபாரைணம்
முன்பு தசய்தபான், இப்பபபாது தசய்கதிறைபான்
இனைளச் தசய்வபான் எனை இயல்பபாம் முரறைபய   – ஏ.இ.150

எனைவரும் வவிததி வவிரனைக்குரிய கபாலத்ரத வரரையரறை தசய்கதிறைது. அவ்வவிததி தமதிழ் 
தமபாழதிக்குரிய வவிரனைச் தசபாற்கள் இறைப்பு, நதிகழ்வு, எததிர்வு எனும் மன்று கபாலத்ரத ஏற்கும்
எனை வவிளக்கதி நதிற்கதிறைது. இக்கருத்துத் ததபால்கபாலம் முதல் தபாங்கதி வந்த கருத்து என்பரத 
அதன் முந்து நூல்கள் கபாட்டும் உண்ரம. அம்முந்து நூல்களளன் கருத்துக்கள் வருமபாறு:

இறைப்பு, நதிகழ்வு, எததிர்வவில் எததிர்வுமுக் கபாலபம   – சவபாமதி.59
இறைப்பு நதிகழ்வு தமததிர்வு தமன்று
தசபாலப்படு மன்று கபாலமுங் …      – மு.வவீ.595
இறைந்த கபாலத்து இரடநதிரல தறைட ஒற்று
இன்பனை மவவிடத்து ஐம்பபாற்கு ஏற்பனை    – ததபா.வவி.108
நதிகழ் தபபாழுது ஆநதின்று இன்று கதிறு எனை
ஐம்பபால் மவவிடத்தும் ஆம் இரடநதிரலபய    – ததபா.வவி.109
எததிர்வரும் கபாலத்து இரடநதிரலப் பவ் வ
ஐம்பபால் மவவிடத்து ஆம் இரவ சதில இல    – ததபா.வவி.110
இறைப்பு, எததிர்வு, நதிகழ்வு எனைக் கபாலம் மன்பறை   – நன்.382
இறைப்பு நதிகழ்தவததிர்வுவபாங் கபாலங்கள்    – பநமதி.63
இறைப்பவின் நதிகழ்வவின் எததிர்வவின் என்றைபா
அம்முக் கபாலமும்     – ததபால்.685

இங்குக் குறைதிக்கப்பட்ட வவிததிகளளன் அடிப்பரடயவில் பபார்க்கும்தபபாழுது ததபால்கபாப்பவியம் 
ததபாட்டு சவபாமதிநபாதம் வரரையவிலபானை இலக்கணங்கள் கபாலத்துக்குரிய வரககரள மட்டும் 
குறைதிப்பவிட்டு நதிற்க, ஏழபாம் இலக்கணம் அதற்குரிய சபான்றுகரளயும் தந்து வவிததி 
அரமத்ததிருப்பது புதுரமப்பபபாக்கபாக இருந்தபாலும், முந்துநூல்களளன் தழுவல் என்பபத 
உண்ரம. அடுத்து,

ஏகபாரைத்தபால் ஈற்றைபாரச, எததிர்மரறை,
பதற்றைம், எண், வவினைபா, பவிரிநதிரல என்னும்
ஆறு தபபாருள் தரும்; அவற்றுள் ஈற்றைரசக்கு
இச் சூத்ததிரைமும் இலங்கு உதபாரைணபம    – ஏ.இ.240

எனைவரும் வவிததிரய பநபாக்குபவபாம். இவ்வவிததி ஏகபாரை இரடச்தசபால்லுக்கபானை தபபாருரள 
வவிளக்கதி நதிற்கும் வவிததியபாகும். இவ்வவிததியவில் ஏகபாரைம் ஈற்றைரச, எததிர்மரறை, பதற்றைம், எண், 
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வவினைபா, பவிரிநதிரல ஆகதிய ஆறு தபபாருள்களளல் வரும் எனைப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்து இதன் 
முந்து நூல்களபாகதிய முத்துவவீரியத்ததில் எண், பவிரிநதிரல, ஈற்றைரச, பதற்றைம், வவினைபா(650) 
எனைவும், ததபான்னூல் வவிளக்கத்ததில் ஈற்றைரச, பதற்றைம், எண், வவினைபா, பவிரிநதிரல, 
இரசநதிரல(131) எனைவும், இலக்கண வவிளக்கத்ததில் பதற்றைம், வவினைபா, எண், பவிரிநதிரல, 
எததிர்மரறை, ஈற்றைரச(252) எனைவும், நன்னூலதில் பவிரிநதிரல, வவினைபா, எண், ஈற்றைரச, பதற்றைம், 
இரசநதிரறை(422) எனைவும், பநமதிநபாதத்ததில் பதற்றைம், வவினைபா, எண், எததிர்மரறை, ஈற்றைரச(76) 
எனைவும், ததபால்கபாப்பவியத்ததில் பதற்றைம், வவினைபா, எததிர்மரறை, எண், ஈற்றைரச(742) எனைவும் 
குறைதிக்கப்பட்டுள்ளரமக் கவனைளக்கத்தக்கது. இம்முந்து நூல்களளன் வவிளக்குமுரறைகளளல் 
ஏழபாம் இலக்கணம் தபரிதும் தழுவவியுள்ளது இலக்கண வவிளக்கத்ரதபய என்பரத,

பதற்றைம் வவினைபாதவண் பவிரிநதிரல தயததிர்மரறை
யபீற்றைரச தயனைவபா பறைகபா ரைம்பம    – இ.வவி.252

எனைவரும் வவிததியவின்மலம் அறைதியலபாம்.

 இதுகபாறும் வவிளக்கப்பட்ட கருத்ததியல்களளன் அடிப்பரடயவில் பநபாக்கும்தபபாழுது 
முந்துநூல்களளன் சபாயல் ஏழபாம் இலக்கணத்ததில் கபாணப்படுகதின்றைரமரய அறைதிய 
முடிகதின்றைது. இருப்பவினும் அவ்வவிலக்கணப் பததிப்பபாசதிரியர்கள் மரைபு சபார்ந்த நதிரலரய 
சவபாமதிநபாதம் வரரைக் குறைதித்துள்ளரமக் கவனைளக்கத்தக்கது.

மரைபுசபார்ந்த நதிரல என்பது ததபால்கபாப்பவியத்ரத அடிதயபாட்டி எழுந்த ஐந்ததிலக்கண 
நூல்களபானை, முத்துவவீரியம், சவபாமதிநபாதம் முதலதிய நூல்கரளக் குறைதிப்பவிடலபாம்(2008:7).

இருப்பவினும் அவர்கள் ஒருவபாறு அறுவரக இலக்கணத்ரதயும் ஏழபாம் இலக்கணத்ரதயும் 
மரறைமுகமபாக மரைபவிலக்கணங்கபள என்பரத, வண்ணச்சரைபம் தண்டபபாணவி சவபாமதிகள் 
அறுவரக இலக்கணம், ஏழபாம் இலக்கணம் ஆகதிய நூல்களளல் ‘புலரமரய’ ஆறைபாம் 
இலக்கணமபாகவும், ‘தவத்ரத’ ஏழபாம் இலக்கணமபாகவும் வரரையறுக்கதிறைபார். இந்நூல்களும் 
ஐந்ததிலக்க்கண நூல்களளன் நவீட்சதியபாக எழுந்தரவயபாகும்(2008:7).

...இலக்கணச் சருக்கம், பபாலபபபாத இலக்கணம், இலக்கண வவினைபாவவிரட, இலக்கண 
நூலபாதபாரைம், இலக்கண வவிரளயபாட்டு பபபான்றை நூல்கள் இயற்றைப்பட்டனை. இம்மரைபு 
மபாற்றைபாத்ததினைபால், தமதிழ்ச் சமகத்ததில் அரனைவருக்கும் கல்வவி எனும் தபரும் ததிருப்புமுரனை 
ஏற்பட்டது(2008:7 – 8).

எனைவரும் கருத்ததியல்கள்வழதிப் புலப்படுத்ததி வவிடுகதின்றைனைர். இவர்களளன் கருத்துப்படி நூற்பபா 
வடிரவ வவிடுத்து, உரரை வடிவ மபாற்றைபம மரைபவிலதிருந்து வவிலகதிய நவவீனைநதிரல என்பரதப் 
புரிந்து தகபாள்ளலபாம். எனைபவ, ஏழபாம் இலக்கணத்ரத மரைபு சபார்ந்த ஒரு இலக்கணபம எனைத்
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துணவிந்து கூறைலபாம். ஆக, இந்நூரல மரைபுசபார்ந்தது எனை ஏற்றுக் தகபாண்டபால் பவின்வரும் 
கருதுபகபாள்களுடன் பமற்கூறைதிய கருதுபகபாள்கரளயும் இரணத்துப் பபார்க்கபவண்டும்.

• முந்து நூல்களளன் சபாயல் ஓரைளவு புலப்படுவது.
• முந்து நூல்களளன் கருத்துக்கரள உள்வபாங்கதிப் புததிய வவிகரளத் பதபாற்றுவவிப்பது.
• வழதிநூல் தன்ரமயவிலதிருந்து முதனூல் தன்ரமரயப்தபறை முயற்சதிப்பது.
• சபான்றுகரளயும் இரணத்து வவிததிகளபாக்கதித் தருவது.

இதனைடிப்பரடயவில் நவவீனை இலக்கணத்துக்குரியத் தன்ரமரய ஒபரை வரியவில் சட்டிவவிடலபாம்.
அது உரரைநரட வடிவத்ததில் தமபாழதிரய வவிளக்குபதயபாம்.

துரணைநதின்றரவ

1. அருள் வவி., இளமபாறைன் பபா.(பததிப்.), வண்ணச்சரைபம் தண்டபபாணவி சவபாமதிகள் இயற்றைதிய 
ஏழபாம் இலக்கணம், தமய்யப்பன் பததிப்பகம், சதிதம்பரைம்.
2.  இரைபாசபாரைபாம் ச., 2010, இலக்கணவவியல் மமீக்பகபாட்பபாடும் பகபாட்பபாடுகளும், கபாலச்சவடு 
பததிப்பகம், நபாகர்பகபாவவில்.
3. சப்பவிரைமணவியன் ச.பவ., 2009, தமதிழ் இலக்கண நூல்கள், தமய்யப்பன் தமதிழபாய்வகம், 
சதிதம்பரைம்.
4. தசல்வரைபாச அ., 2008, இலக்கதிய இலக்கணப் புரிதல், எழதில், ததிருச்சதி.
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5. வதவன் - யதொழ்ப்பதொணைம்!  - வ.ந.கதிரிதரைன் -

நபான் யபாழ் இந்துக் கல்லூரியவிலும், வவுனைளயபா மகபாவவித்ததியபாலயத்ததிலும் கல்வவி 
பயவின்றைதிருக்கதின்பறைன். இவற்றைதில் என் எழுத்தபார்வம் ததபாடங்கதியது வவுனைளயபா மகபா 
வவித்ததியபாலய மபாணவனைபாகவவிருந்த சமயத்ததில்தபான். அப்தபபாழுதுதபான் ஈழநபாடு, சதந்ததிரைன் 
ஆகதியவற்றைதில் என் ஆரைம்பகபால, சதிறுவர் பரடப்புகள் தவளளவந்தனை.  அப்தபபாழுதுதபான் 
அகதில இலங்ரகரீததியவில் நரடதபற்றை கட்டுரரைப் பபபாட்டியவில் முதலபாவதபாக வந்ததும் 
நதிகழ்ந்தது. பவின்னைர் என் உயர்தரைக் கல்வவிரய யபாழ் இந்துக் கல்லூரியவில் ததபாடர்ந்ததபபாழுது
அங்பக இலங்ரகத் தமதிழ் இலக்கதிய வரைலபாற்றைதில் கபால் பததித்த எழுத்தபாளர்கள் சதிலர் 
ஆசதிரியர்களபாகக் கடரமயபாற்றைதிக் தகபாண்டிருந்தபார்கள். தசபாக்கன் எனை அறைதியப்பட்ட 
தசபாக்கலதிங்கம், பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் என்று அறைதியப்பட்ட மகபாபதவன் ஆகதிபயபார் 
அவர்களளல் முக்கதியமபானைவர்கள். எனைக்கு எப்தபபாழுதுபம ஒரு வருத்தம். என் எழுத்ததின் 
வளர்ச்சதிக்கு உறுதுரணயபாக யபாழ் இந்துக் கல்லூரியவில் ஆசதிரியர்களபாகப் பணவிபுரிந்த 
எழுத்தபாளர்கள் எவரிடமும் மபாணவனைபாகக் கல்வவி கற்கவவில்ரலபய என்பதுதபான் அந்த 
வருத்தம். எனை எழுத்தபார்வததிற்கு முழுக்க முழுக்கக் கபாரைணமபாகவவிருந்தது என் வவீட்டுச் 
சூழபல. அப்பபாவவின் வபாசதிக்கும் பழக்கமும், வவீடு முழுக்க அவர் வபாங்கதிக் குவவித்த 
பத்ததிரிரககள், சஞ்சதிரககளும்தபாம் என் எழுத்தபார்வத்ததின் பவிரைதபானைமபானை கபாரைணங்கள். 
இருந்தபாலும் யபாழ் இந்துக் கல்லூரியவில் ஆசதிரியர்களபாக அப்தபபாழுது கடரமயபாற்றைதிக் 
தகபாண்டிருந்தவர்களளல் ஒருவரைபானை பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் அவர்கரள அவ்வப்பபபாது 
யபாழ்நகரில் நரடதபற்றை நதிகழ்வுகளளன் மலம், அவரைது பரடப்புகளளன் மலம் அறைதிந்து 
தகபாண்டிருந்பதன். ஆச்சதியவின் வவீட்டில் கதிடந்த பரைரணத் பதடியதபபாழுது பரழய ததினைத்தந்ததி
பத்ததிரிரகப் பவிரைததிகள், மரறைமரலயடிகளளன் நபாகநபாட்டரைசதி குமுதவல்லதி, பகபாகதிலபாம்பபாள் 
கடிதங்கள், ததிப்புசலதபான் பகபாட்ரட , பதவன் -யபாழ்ப்பபாணம் அவர்களபால் புகழ்தபற்றை 
ஆங்கதில தசவ்வவிலக்கதியங்களளதலபான்றைபானை Treasure Island நபாவல் தமதிழதில் 
தமபாழதிதபயர்க்கப்பட்டு தவளளயபாகதியவிருந்த 'மணவிபல்லவம்' நபாவல் எனை பல பரடப்புகள் 
கதிரடத்தனை. பமற்படி மணவிபல்லவம் நபாவரல அன்ரறைய கபாலகட்டத்ததில் வவிரும்பவி 
வபாசதித்துள்பளன்.
 
பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் மதிகச் சதிறைந்த பபச்சபாளர். ஆங்கதிலத்ததிலும், தமதிழதிலும் நன்கு பபசம் 
ஆற்றைல் வபாய்த்தவர். இதனைபால் அன்ரறைய கபாலகட்டத்ததில் யபாழ்நகரில் நரடதபற்றை கரல, 
இலக்கதிய நதிகழ்வுகளளல் , அந்நதிகழ்வுகரளத் ததபாகுத்து வழங்கும் பவிரைதபானை ததபாகுப்பபாளரைபாக 
அப்தபபாழுது அவர் அரனைவரைபாலும் அரழக்கப்பட்டுக்தகபாண்டிருந்தபார். யபாழ் ததிறைந்ததவளள 
அரைங்கதில் நரடதபற்றை நதிகழ்வுகள் சதிலவற்றைதில் பதவன் அவர்கள் ஆங்கதிலத்ததிலும் , 
தமதிழதிலும் நதிகழ்வுகரளத் ததபாகுத்து வழங்கதியரதச் சதிறுவயததில் பகட்டிருக்கதின்பறைன். 
அவரைது குரைல்வளம் அற்புதமபானைது. 6-10-70 தசவ்வபாய்க் கதிழரம மபாரல 7 மணவி 
புதுரவத்தமதிழதிலக்கதிய மன்றைம் நடபாத்தும் இலக்கதிய வவிழபாவவில் "பதவன்- யபாழ்ப்பபாணம்" 
அவர்கள்  "பபாரைததியவின் எண்ணத்ததிபல" என்னுமுரரை இடம்தபற்றுள்ளரத அறைதிய முடிகதிறைது. 
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இது தவவிரை பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் என்றைபால் உடபனை ஞபாபகம் வருவது அவரைது புகழ்தபற்றை
'ஸ்பகபாடபா' (Skoda) பமபாட்டபார் வபாகனைமபாகும். அதன் கபாரைணமபாக அன்ரறைய கபாலகட்டத்து 
மபாணவர்களபால் அவர் 'ஸ்பகபாடபா' என்னும் பட்டப்தபயரைபால் அரழக்கப்பட்டதும் நதிரனைவுக்கு
வருகதின்றைது. யபாழ் இந்துக் கல்லூரியவின் ஆசதிரியர்கள் பலருக்கு மபாணவர்கள் பல்பவறு 
பட்டப்தபயர்கள் ரவத்ததிருந்தபார்கள். அந்தப் தபயர்களபாபலபய அவர்கள் அவ்வப்பபபாது 
அரழக்கப்பட்டுக்தகபாண்டிருந்தபார்கள். அந்தக் கண்ணபாடி அணவிந்த முகமும், அந்த 
'ஸ்பகபாடபா' பமபாட்டபார் வபாகனைமும் இப்தபபாழுதும் ஞபாபகத்ததிலதிருக்கதின்றைனை. ஈழத்துத் தமதிழ் 
இலக்கதியவரைலபாற்றைதில் பதவன் - மகபாபதவனைளன் - பங்களளப்பபாகவவிருப்பரவ அவரைது 
நபாவலகள், சதிறுகரதகள், நபாடகங்கள், கட்டுரரைகள் மற்றும் தமபாழதிதபயர்ப்பு ஆக்கங்கபள. 
இன்னுதமபாரு முக்கதியமபானைததபாரு வவிடயத்ததிற்கபாகவும் பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் நதிரனைவு 
கூரைப்படபவண்டும். பல முக்கதியமபானை எழுத்தபாளர்கள் உருவபானைதற்கு ஒருவவிதத்ததில் அவர் 
கபாரைணமபாகவவிருந்ததிருக்கதின்றைபார்.
 
யபாழ்ப்பபாணத்ததில் 1924இல் பவிறைந்த இரளயப்பபா மகபாபதவன் தன் புரனைதபயரைபாக பதவன் 
என்று ரவத்துக் தகபாண்டபார். அவரரைத் தமதிழ்நபாட்டு எழுத்தபாளரைபானை பதவனைளடமதிருந்து 
பவறுபடுத்துவதற்கபாக அவபரை பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் என்று அரழத்துக்தகபாண்டபாரைபா 
அல்லது பவிறைரைபால் அவ்வவிதம் அரழக்கப்பட்டபாரைபா? எழுத்தபாளர் மகபாபதவன் என்னும் தன் 
தபயரிலுள்ள பதவன் என்னும் தபயரரைத் தனைது புரனைதபயரைபாக ரவத்தபாரைபா அல்லது 
தமதிழகத்துத் பதவன் பமல் தகபாண்ட பற்றுக் கபாரைணமபாக அப்தபயரரை ரவத்துக் 
தகபாண்டபாரைபா? இது பற்றைதி எழுத்தபாளர் பதவன் ஏதபாவது கட்டுரரைகளளல் எழுததியவிருக்கதின்றைபாரைபா
என்பது ஆய்வுக்குரிய வவிடயம். இவ்வவிதமபாக பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் என்று அவர் 
அரழக்கப்படுவது பற்றைதி முரனைவர் நபா.சப்பவிரைமணவியம் தனைது 'ஈழத்துத் தமதிழ் நபாவல் 
இலக்கதியம்' என்னும் நூலதில் (அப்தபபாழுது முரனைவர் நபா. சப்பவிரைமணவியம் யபாழ் 
பல்கரலக்கழக வளபாகத்ததின் தமதிழ்த்துரறையவில் உதவவி வவிரிவுரரையபாளரைபாகக் 
கடரமயபாற்றைதிக்தகபாண்டிருந்தபார்.) பவின்வருமபாறு குறைதிப்பவிட்டிருக்கதின்றைபார்:
 
"ஈழத்து எழுத்தபாளர்கள் தமதிழ்நபாட்டுப் பவிரைபல நபாவலபாசதிரியர்கரள ஆதர்சமபாகக் கருததினைர் 
என்பதற்கு யபாழ்ப்பபாணம் 'பதவன்', ஆனைந்தவவிகடன் 'பதவன்' இருவருக்குமதிரடயவில் 
நதிலவவிய 'ஏகரலவன்'-'துபரைபாணர்' ததபாடர்பு எடுத்துக்கபாட்டபாகும். ஈழத்ததின் பவிரைபல 
நபாவலபாசதிரியரைபானை இளங்ககீரைன் தமதிழ்நபாட்டிபல சதிலகபாலம் வபாழ்ந்து ததிரைபாவவிட முன்பனைற்றைக் 
கழகத்ததின் பகுத்தறைதிவுப் பபாசரறைரயச் சபார்ந்து நபாவல்கள் பரடத்தவர் என்பதும் மர்ம 
நபாவல்கரளப் பரடத்த 'ரைஜனைள', எம். ஏ. அப்பபாஸ் இருவரும் தமதிழ்நபாட்டினைர் என்பதும் 
'தமதிழக-ஈழ' நபாவலதிலக்கதியத் ததபாடர்பவின் இயல்ரப வவிளக்கப் தபபாருத்தமபானை 
சபான்றுகளபாகும். ஐம்பதுகளளன் முடிவவிபல ஈழத்துத் தமதிழதிலக்கதியம் தனைக்தகனைத் 
தனைளப்பண்புரடயதபாக அரமய பவண்டுதமன்றை பதசதிய உணர்வடிப்பரடயவிலபானை கருத்து 
வளர்ச்சதியரடந்த பவின்னைருங்கூட ஈழத்துத் தமதிழ் நபாவலபாசதிரியர்களும் ததிறைனைபாய்வபாளரும் 
தமதிழ் நபாட்டு நபாவலபாசதிரியர்களுடன் தநருங்கதிய இலக்கதிய உறைவு தகபாண்டிருந்தனைர். 
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1960இல் 'ததினைகரைன் தமதிழ் வவிழபா'வுக்குக் க. ரகலபாசபததியும் தச. கபணசலதிங்கனும் 
அகதிலரனை வரைவரழத்துச் சதிறைப்பவித்தனைர்.1965இல் தச. கபணசலதிங்கன் தனைது நவீண்ட பயணம்
நபாவரல அகதிலனைளன் முன்னுரரையுடபனைபய தவளளயவிட்டபார். அறுபதுகளளல் தவளளவந்த 
ஈழத்ததின் சதிறைந்த நபாவல்களளற் தபரும்பபாலபானைரவ தமதிழ் நபாட்டுப் பவிரைசரைக் களங்களளன் 
மலம் தவளளயபானைரவபய என்பதும் ஈண்டு அவதபானைளக்கத் தக்கது."
 
பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் அவர்கதளபாரு எழுத்தபாளரைபாக உருவபாவதற்கு அவரைது அம்மபாவவின் 
பங்களளப்பு முக்கதியமபானைது. அதரனை அவபரை 'வபானைதவளளயவிபல' என்னும் அவரைது  வபானைளயல்
பற்றைதிய கட்டுரரைகரள உள்ளடக்கதிய நூலுக்கபானை சமர்ப்பணத்ததில் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.   ஶ்ரீ 
சண்முகநபாதன் அச்சகத்ததில் அச்சடிக்கப்பட்டு தவளளயபானை இந்நூலதிரனை பதவன் அவர்கள் 
தனைது தபாயபாருக்குச் சமர்ப்பணம் தசய்துள்ளபார். அச்சமர்ப்பணத்ததில் அவர் 
'இளரமயவிலதிருந்து நபான் பபாடசபாரலயவில் கற்றை நபாள் முதல் எனைக்குத் ததரிந்த 
அரனைத்ரதயும் ஒப்புவவிக்கும்பபபாது, ததரிந்த வவிஷயமபானைபாலும், ததரியபாத 
வவிஷயமபானைபாலும், அலுத்துக் கரளத்ததிருந்தபாலும், பகட்டு ரைசதித்து, என் பவிதற்றைல் 
பவிரைசங்கங்களுக்கு சரபபயபாரைபாய் வபாழ்ந்து, தரலயபாட்டி, பபருவரக தகபாண்டு அதன் மலம்
எனைக்குத்ததரிந்தரத பவிறைருக்கு எடுத்துக் கூறும் வல்லரமரயயும், ஆவரலயும், 
ஆர்வத்ரதயும் என்னைளடத்ததில் வளர்த்துவவிட்ட என் அம்மபாவுக்கு'  என்று குறைதிப்பவிட்டிருப்பபார். 
அவரைது ஆளுரமயவில் அவரைது அம்மபாவவின் பங்கதிரனை, பபாததிப்பவிரனை பதவனைளன் இக்கூற்று 
புலப்படுத்துகதிறைது.

வதவன் (யதொழ்ப்பதொணைம்) சதிறகரதகள
எழுத்தபாளர்  பதவன் (யபாழ்ப்பபாணம்) எழுததிய 'மனைச்சபாட்சதியவின் தண்டரனை', 'பநர்வழதி', 'மபாமதி',
'இருதபாரை மணம்' பபபான்றைஅவரைது சதிறுகரதகள் தவளளவந்த இதழ்கள், பத்ததிரிரககள் பற்றைதி 
வவிரிவபானைததபாரு பதடரலச் தசய்ய பவண்டிய நதிரலயவிலதிருக்கதின்பறைபாம். அண்ரமயவில் 
எஸ்.தபபா.வவின் மதித்ரை பததிப்பகத்தபால் தவளளயவிடப்பட்ட கபாந்தவீயக் கரதகள் சதிறுகரதத் 
ததபாகுததியவிலும் பதவன்-யபாழ்ப்பபாணம் அவர்களளன் சதிறுகரதயும் பவிரைசரைமபாகதியுள்ளது. பமற்படி
ததபாகுததியபானைது 1969இல் கபாந்ததி நூற்றைபாண்டு வவிழபாரவதயபாட்டி இலங்ரகயவில் அரைச 
பததிப்பகத்தபால் தவளளயபானை ததபாகுததியவின் மமீள்பததிப்பபாகுதமன்பது குறைதிப்பவிடத்தக்கது. அமரைர் 
ததிருமததி பூரைணபபாக்கதியம் சங்கர் நதிரனைவபாக தவளளயவிடப்பட்ட சதந்ததிரைனைளல் பவிரைசரைமபானை 
பத்துச் சதிறுகரதகளளன் ததபாகுப்பு நூலதில் பதவன் - யபாழ்ப்பபாணத்ததின் கரதயபானை 
'மனைச்சபாட்சதியவின் தண்டரனை' என்னும் சதிறுகரதயும் உள்ளடங்கதியுள்ளது. இந்நூலதில் ததி.ச. 
வரைதரைபாசனைளன் மபாதுளம்பழம், வ.அ.இரைபாசரைத்ததினைத்ததின் சரிவு, எஸ்.தபபா. வவின் களரி, 
புதுரமபலபாலனைளன் அப்பபலங்கபா,  சதிற்பவியவின் பவிறைந்த மண், அன்புமணவியவின் இதயக் குரைல், 
தசங்ரக ஆழதியபானைளன் ஏபதபா ஒன்று, தசம்பவியன் தசல்வனைளன் கதிழக்கும் பமற்கும், 
க.நவபசபாததியவின் அன்பவின் அரணப்பவில் ஆகதிய சதிறுகரதகளும் இடம்தபற்றுள்ளனை.
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வதவனைளின் நதொவல்கள
பதவன் (யபாழ்ப்பபாணம்) நபாவல் துரறையவிலும் தன் பங்களளப்பவிரனைச் தசய்ததிருக்கதின்றைபார். 
'பகட்டதும் நடந்ததும்', 'வபாடிய மலர்கள்'  மற்றும் 'அவன் சற்றைவபாளள' ஆகதிய நபாவல்கள் 
தவளளவந்ததிருக்கதின்றைனை. 'பகட்டதும் நடந்ததும்' நபாவல் 1956இலும் , 1965இலும் 
சண்முகநபாதன் புத்தகசபாரலயவினைபால் அவர்களது அச்சகத்ததிபலபய அச்சடிக்கப்பட்டு 
தவளளயவிடப்பட்டுள்ளது. 1958இல் தவளளயபானை 'வபானைதவளளயவிபல' நூலதிலும் இந்நபாவல் 
பற்றைதியும், 'வபாடிய மலர்கள்' நபாவல் பற்றைதியும் , 'மணவிபல்லவம்' நபாவல் பற்றைதியும் 
குறைதிப்பவிடப்பட்டுள்ளது. 'அவன் சற்றைவபாளள' நபாவல் 1968இல் அவன் சற்றைவபாளள?:  ச. 
கதிருஸ்ணசபாமதி புத்தகக் கரடயவினைபால் தவளளயவிடப்பட்டுள்ளது. .
 
வதவனைளின் நதொடகங்கள
பதவன் (யபாழ்ப்பபாணம்) ததன்னைவன் பவிரைமரைபாயன், வவிததி, கூடப்பவிறைந்த குற்றைம், பத்ததினைளயபா 
பபாரவயபா, வவீரைபத்ததினைள ஆகதிய நபாடகங்கரள எழுததியவிருக்கதின்றைபார். நபாடகங்கரள 
எழுதுவபதபாடு மட்டுமதின்றைதி அவற்றைதின் இயக்குநரைபாகவுமதிருந்ததிருக்கதின்றைபார். இப்சனைளன் 
தபபாம்ரம வவீடு' (The Doll House) நபாடகத்ரதத் தழுவவிப் 'தபண்பபாரவ' என்றை தபயரில் பதவன் 
நபாடகத்ரத எழுததியவிருப்பதபாகவும் அறைதியப்படுகதிறைது. இது பற்றைதி அந்தனைள ஜவீவபா அறைதிஞர் 
அ.ந.கந்தசபாமதி பற்றைதி 'சபாகபாத இலக்கதியத்ததின் சரித்ததிரை நபாயகன்' என்னும் தரலப்பவில் எழுததிய
கட்டுரரைத்ததபாடரில் பவின்வருமபாறு கூறைதியவிருக்கதின்றைபார்:
 
'தகவல்பகுததியவினைரைபால் தவளளயவிடப் தபற்றை 'ஶ்ரீலங்கபா' சஞ்சதிரகயவிலும் ஆரைபாய்ச்சதிக் 
கட்டுரரைகரளயும் சரித்ததிரை நதிகழ்ச்சதிகரளயும் நதிரலக்களனைபாகக் தகபாண்ட கரதகள் 
எழுததியுள்ளபார். வபாதனைபாலதியவில் பமல் நபாட்டு நபாடக ஆசதிரியர்கரளப் பற்றைதிச் தசய்த 
வவிமர்சங்கள் ததினைகரைனைளல் ததபாடரைபாக தவளளவந்த தபபாழுது நபாடகத்துரறையவிலீடுபட்டவர்கள் 
அதரனைவவிரும்பவிப் படித்தபார்கள். தஹென்றைதிக் ஹெதிப்சனைளன் அமரை நபாடகமபானை 'தபபாம்ரம வவீடு' 
(The Doll House) நபாடகத்ரதத் தழுவவிப் 'தபண்பபாரவ' என்றை தபயர் (நபாடகத்ததிற்குத் தமதிழ் 
வடிவம் தகபாடுத்தவர் பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம்) தகபாடுக்கப்பட்டது.  வபாதனைபாலதியவில் 
இப்ஸனைளன் தபபாம்ரம வவீட்ரடப் பற்றைதி அறைதிஞர் அ.ந.கந்தசபாமதி தசய்த நபாடக வவிமர்சனைம் 
'தபண்பபாரவ'ரயப் பபார்த்த நபாடக அபவிமபானைளகளுக்கு இப்ஸனைளன் 'தபபாம்ரம வவீட்ரட'ச் 
சரியபாக இனைம் கண்டு தகபாள்ள உதவவியது'

வதவனைளின் கட்டுரரைகள
பதவன் (யபாழ்ப்பபாணம்) கட்டுரரைகள் பலவும் எழுததியவிருக்கதின்றைபார். அரவ பற்றைதிய வவிரிவபானை
தகவல்கள் கதிரடக்கவவில்ரல. ஆனைபால் 'வபானைதவளளயவிபல' என்னும் அவரைது 
வவிஞ்ஞபானைக்கட்டுரரைகள் அடங்கதிய ததபாகுததியவிரனை 'நூலகம்' இரணயத் தளத்ததில் 
வபாசதிக்கலபாம். ஈழபகசரியவில் பதவன் -யபாழ்ப்பபாணம் எழுததிய 'வபானைதவளள' சம்பந்தமபானை 
வவிஞ்ஞபானைக் கட்டுரரைகளளன் ததபாகுப்பபானை இந்நூல் 1958இல் தவளளவந்துள்ளது. கட்டுரரைகள் 
அரனைத்துபம சரவயபாக, வபானைளயல் பற்றைதி நதிரறைய தகவல்கரள உள்ளடக்கதியதபாக 
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எழுதப்பட்டிருக்கதின்றைனை. எழுத்தபாளர் பதவனைளன் பரைந்த வபாசதிப்ரபப் புலப்படுத்தும் 
கட்டுரரைகள் இரவ.
 
வதவனைளின் தமதொழதிதபயர்ப்புகள
முரனைவர் நபா. சப்பவிரைமணவியம் அன்று இலங்ரகப் பல்கரலக்கழகத்ததின் யபாழ்ப்பபாண 
வளபாகத்ததின் தமதிழ்த்துரறைப் பவிரிவவில் உதவவி வவிரிவுரரையபாளரைபாகவவிருந்ததபபாழுது எழுததிய  
'ஈழத்துத் தமதிழ் நபாவல் இலக்கதியம்' என்னும் ஆய்வு நூலதில் பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் 
அவர்களளன் தமபாழதிதபயர்ப்பு நபாவலபானை 'மணவிபல்லவம்' பற்றைதிப் பவின்வருமபாறு 
குறைதிப்பவிட்டிருக்கதின்றைபார்:
 
'யபாழ்ப்பபாணம் 'பதவன்' தரைபாபபட் லூயவி ஸ்டீவன்ஸனைளன் Treasure Island நபாவரல 
மணவிபல்லவம் (1949) என்றை தரலப்பவிபல தமதிழபாக்கதினைபாள். இது முதலதில் பகரைளத்ததிலும் 
பவின்னைர் யபாழ்ப்பபாணத்ததிலும் நூலபாகப் பவிரைசரைமபாகதியது. இந்ததியபாவவின் பபாஞ்சபாலத்ரதச் பசர்ந்த
நபாவலபாசதிரியர் முல்க் ரைபாஜ் ஆனைந்ததின் Untouchable நபாவரல பக. கபணஷ் தவீண்டபாதபான் (1947)
என்றை தரலப்பவிபல தமதிழபாக்கதினைபார். இந்நபாவல் தமதிழ் நபாட்டிற் கபாரரைக்குடிப் புதுரமப் 
பததிப்பகத்தபாற் பததிப்பவிக்கப்பட்டது. எமதிலதி பஜபாலபாவவின் பவிதரைஞ்ச நபாவலபானை நபானைபா அ. ந. 
கந்தசபாமதியபால் தமபாழதிதபயர்க்கப்பட்டு 1951இல் சதந்ததிரைனைளல் தவளளவந்தது. பபரைபாசதிரியர் க. 
கணபததிப்பவிள்ரள தஜர்மனைளய தமபாழதியவில் ததிபயபாடர் சதபாம் எழுததிய இம் தமன் பச 
நபாவரலத் தழுவவிப் பூஞ்பசபாரல (1953) நபாவரலயும் பவிதரைஞ்ச நபாவலபாசதிரியர் சபூ எழுததிய 
இரைட்ரடயர் நபாவரலக் கற்றை கற்பரனையவில் வபாழ்க்ரகயவின் வவிபனைபாதங்கள் (1954) 
நபாவரலயும் எழுததினைபார். இரவ இரைண்டும் நூல் வடிவவில் தவளளவந்தனை.'
 
 
எழுத்ததொளர்கரள ஊக்குவவித்த  வதவன்
எழுத்தபாளர் பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் இன்னுதமபாரு வவிடயத்ததிற்கபாகவும் குறைதிப்பவிடப்பட 
பவண்டியவரைபாகதின்றைபார். பல எழுத்தபாளர்களது மபாணவப் பவிரைபாயத்ததில் அவர்கரள எழுதுமபாறு
ஊக்குவவித்தவர் பதவன். இது பற்றைதி எழுத்தபாளர்களபானை தசங்ரக ஆழதியபான், சதபாரைபாஜ் 
ஆகதிபயபார் தமது பநர்கபாணல்களளல் மறைக்கபாமல் குறைதிப்பவிட்டிருக்கதின்றைனைர். 'யபாழ்மண்' 
இரணயத்தளத்ததிற்கு வழங்கதிய பநர்கபாணலதில் தசங்ரக ஆழதியபான் 'யபாழ். இந்துக் 
கல்லூரியவில் படிக்கும் கபாலத்ததில் ஆசதிரியர்கள் தூண்டுதலபாக இருந்தனைர். ஏரைம்பமர்த்ததி 
மபாஸ்டர், பதவன் யபாழ்ப்பபாணம், மு.கபார்த்ததிபகசன் பபபான்றைவர்கரளக் குறைதிப்பவிடலபாம்.' என்று
குறைதிப்பவிட்டிருப்பது குறைதிப்பவிடத்தக்கது.
 
மபானுடபநயமதிக்க எழுத்தபாளர் சதபாரைபாஜ;   [எழுத்ரதயும் வபாழ்ரவயும் சமபாந்ததிரைமபாய் 
நகர்த்தும்மபானுடபநயமதிக்க எழுத்தபாளர் சதபாரைபாஜ; SUNDAY DECEMBER 11, 2011]' என்னும் 
அ.பரைசரைபாமனைளன் கட்டுரரையவில் எழுத்தபாளர் சதபாரைபாஜ்  'கல்லூரி நபாட்களளல் தபற்றை 
அனுபவங்கள்தபான் உங்கரள ஓர் எழுத்தபாளனைபாக்கதியதபா?' என்றை பகள்வவிக்குப் பவின்வருமபாறு 
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பததிலதிறுத்ததிருப்பபார்: 'அப்படியும் தகபாள்ளலபாம். சதிறு பரைபாயத்ததில் படித்த நவீததி பபபாதரனைக் 
கரதகள், அரவ எவ்வளவு தூரைம் சரிபயபா, பவிரழபயபா என்றை ஆரைபாய்ச்சதிக்கும் அப்பபால் 
மனைரத தசம்ரமப்படுத்ததி உண்ரமயபாகவும் பநர்ரமயபாகவும் வபாழ்ரவ எததிர்தகபாள்ளும் 
பக்குவத்ரதத் தந்ததிருக்கதின்றைனை. கபார்த்ததிபகசன் மபாஸ்டர், பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம், தசபாக்கன்
பபபான்றை ஆசதிரியர்களளடம் இந்துக் கல்லூரியவில் பபாடம் படிக்கும் வபாய்ப்புக் கதிரடத்தது. 
கபார்த்ததிபகசன் மபாஸ்டர் ஒரு கம்யூனைளஸ்ட்வபாததி என்பது தவளளயவில் எல்பலபாருக்கும் 
ததரியும். தனைது கலகலப்பபானை நரகச்சரவயூட்டல்கள் மலம் சமக பநபாக்குகள் 
சதிந்தரனைகரள பபபாததித்து மபாணவர்களளன் மனைங்கரளக் தகபாள்ரள தகபாண்டிருந்தவர் 
கபார்த்ததிபகசன் மபாஸ்டர், இரவதயல்லபாம் ஒரு சமக பநபாக்குள்ள மனைளதனைபாகபவபா 
எழுத்தபாளனைபாகபவபா ஆவதற்கு உதவவியவிருக்கதின்றைனை.'
 
இரவதயல்லபாம் பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் அவர்களளன் அன்ரறைய இரளய தரலமுரறை 
எழுத்தபாளர்கள் மமீதபானை பபாததிப்பவிரனை,  தமதிழ் எழுத்துலகதின் மமீதபானை அர்ப்பணவிப்பவிரனை 
எடுத்துக் கபாட்டுவனை. இளம் எழுத்தபாளர்களுக்கு முன்மபாததிரியபாக, உற்சபாகமட்டுபவரைபாக 
வவிளங்கதிய பதவனைளன் ஆளுரமயபானைது ஆபரைபாக்கதியமபானை ஆளுரம.
 
பதவன் - யபாழ்ப்பபாணம் யபாழ்ப்பபாண எழுத்தபாளர் சங்கத்ததின் உபதரலவரைபாகவும் 
தசயற்பட்டிருக்கதின்றைபார்.
 
இவ்வவிதமபாக ஈழத்துத் தமதிழ் இலக்கதிய வரைலபாற்றைதில் பதவன் - யபாழ்ப்பபாணத்ததின் பங்களளப்பு
நபாடகம், சதிறுகரத, நபாவல், கட்டுரரை, தமபாழதிதபயர்ப்பு, நபாடக இயக்கம், தசபாற்தபபாழதிவு எனைப்
பரைந்த அளவவில் வவிரிந்து கதிடக்கதின்றைது. அவர் சதிறுகரதகள், கட்டுரரைகள் பபபான்றை 
பரடப்புகள் பற்றைதிய வவிபரைங்கள் பமலும் ததிரைட்டப்பட்டு, அரவ பசகரிக்கப்பட்டு 
தவளளயவிடப்பட பவண்டியதவசதியம்.
'
உசதொத்துரணை:
1. கட்டுரரை: [உலகபுத்தகததினைம் வரலப்பததிவவிலதிருந்து] 'ஈழத்தமதிழ்ப் பததிப்புலகம் 
பவிரைச்சரனைகளும் தசல்தநறைதியும்' - ந. இரைவவீந்ததிரைன்
2. இரணயத்தளம்: tamilauthors.comw
3. நூல்: ஈழத்துத் தமதிழ் நூல் வழதிகபாட்டி  கனைக. தசந்ததிநபாதன்  வரைதர் தவளளயபீடு, 
யபாழ்ப்பபாணம்.
4. 'யபாழ்மண்' இரணயத்தளம்: பநர்கபாணல்: தசங்ரக ஆழதியபானுடனைபானை பநர்கபாணல்
5. நூல்: ஈழத்துத் தமதிழ் நபாவல் இலக்கதியம், நபா. சப்பவிரைமணவியம் எம். ஏ, துரண 
வவிரிவுரரையபாளர், தமதிழ்த்துரறை, இலங்ரகப் பல்கரலக் கழகம், யபாழ்ப்பபாண வளபாகம், 
தவளளயபீடு:, முத்தமதிழ் தவளளயபீட்டுக் கழகம், யபாழ்ப்பபாணம்.
6. சதபாரைபாஜ் பபட்டி (ததினைகரைன்) [எழுத்ரதயும் வபாழ்ரவயும் சமபாந்ததிரைமபாய் 
நகர்த்தும்மபானுடபநயமதிக்க எழுத்தபாளர் சதபாரைபாஜ; SUNDAY DECEMBER 11, 2011] - அ.பரைசரைபாமன்
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7. கட்டுரரை: ஓர் நதிரனைபவபாட்டம்: அறைதிவுப் பசதிக்கு உதவவிய ஆர். ஆர். பூபபாலசதிங்கம் - வவி. ரி.
இளங்பகபாவன்
8. கபாந்தவீயக் கரதகள் - ததபாகுப்பு எஸ்தபபா (மதித்ரை தவளளயபீடு)
 
ngiri2704@rogers.com
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6. ததிருவளளுவரின் மருத்துவச் சதிந்தரனைகள“ -  பபரைபாசதிரியர் முரனைவர் ச. மகபாபதவன், 
எம்.ஏ., எம்.பவில்., பவி.தஹெச்.டி தமதிழ்த்துரறைத் தரலவர், சதக்கத்துல்லபாஹ் அப்பபா கல்லூரி 
(தன்னைபாட்சதி), - 

ஒழுக்கதநறைதி சபார்ந்த சமண தபகௌத்த சமயங்களளன் வரைவபால் பததிதனைண்ககீழ்க்கணக்கு நூல்கள்
தமதிழதில் பதபான்றைதினை.  அப்பததிதனைட்டு நூல்களளல் பததிபனைபாரு நூல்கள் நவீததிநூல்களபாய் 
அரமந்தனை.  தகபால்லபாரம, கள்ளுண்ணபாரம, தபபாய்யபாரம, கபாமம் இன்ரம, கள்ளபாரம 
எனும் பஞ்சசகீலக் தகபாள்ரகள் இவ்வவிலக்கதியங்களபால் புததிய கருத்தபாக்கமபாய் 
முன்நதிறுத்தப்பட்டனை.  அக்கபாலப் புலவர்கள் மருத்துவர்களபாகவும், இருந்ததபால் 
உடல்பநபாரய, உள்ள பநபாரய நவீக்குவதற்கு இலக்கதியத்ரதபய மருந்தபாகக் கருததினைர்.  
பரைத்தரம ஒழுக்கம், கள் அருந்துதல், அளவுக்கததிகமபாய் உணவு அருந்துதல் 
பபபான்றைவற்ரறை பநபாய்க்கபானை கபாரைணவிகளபாகச் கண்டு, எளளரமயபானை யபாப்பரமப்பவில் உடல், 
உள்ள பநபாரய நவீக்க இலக்கதியங்கள் பரடத்தனைர்.  வபாதம், பவித்தம், கபம் எனும் மன்பறை 
பநபாய்களுக்குக் கபாரைணமபாக அப்புலவர்கள் கண்டனைர்.

 “ஊணப்பபா உடலபாச்ச உயவிருமபாச்ச
 உயவிர் பபபானைபாற் பவிணமபாச்ச உயவிர்பபபா முன்பனை
 பூணப்பபா வபாத பவித்த பசத்து மத்தபாற்
 பூண்தடடுத்த பதகவளம் புகலுபவபனை“

என்று நபாடி நூல்கள் கூறுவரத இலக்கதியமபாகத் தமதிழதில் தந்தனைர்.  பஞ்சபூதங்களளல் 
வபாயுவவின் கூறைபாக வபாதமும், பதயுவவின் கூறைபாகப் பவித்தமும், அப்புவவின் கூறைபாகக் கபமும் 
வருவதபாகக் கூறைதிய முனைளவர்கள் பநபாய் நவீக்கும் மருந்துப்தபயர்கரளச் சதிறுபஞ்சமலம், 
ஏலபாததி, ததிரிகடுகம் என்று பததிதனைண்ககீழ்க்கணக்கு நூல்களுக்கு ரவத்தனைர். இக்கட்டுரரைக் 
குறைதிப்பபாகத் ததிருவள்ளுவரின் மருத்துவச் சதிந்தரனைகரள வவிளக்க முயல்கதிறைது.
 
ததிருக்குறைளளல் மருத்துவச் சதிந்தரனைகள்

 “நல்ல மருத்துவம் என்பது பநபாரய நவீக்குவது அன்று, பநபாபய வரைபாமல் தடுப்பது“ என்றை 
கருத்தபாக்கபம, ததிருவள்ளுவரின் மருத்துவச் சதிந்தரனையபாக அரமகதிறைது.
 முன்பவரள உண்ட உணவு தசரித்தபவின் அடுத்த பவரள உணவு உண்பவனுக்கு மருந்பத
பவண்டபாம் என்பது வள்ளுவரின் அற்புதமபானை மருத்துவச் சதிந்தரனையபாய் அரமகதிறைது.

 “மருந்ததனை பவண்டபாவபாம் யபாக்ரகக்கு அருந்ததியது
 அற்றைது பபபாற்றைதி யுணவின்.“

 உணவு தசரிக்கும் குடரல, 1. இரரைக்குடல் (அமர்வபாசயம்) : உண்ட அன்னைசபாரைம் 
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அமருமதிடம் 2. தசரிகுடல் (பகதிர்வபாசயம்) : அன்னைம் சகீரைணவித்தபவின் சபாரைம் தவறு ததிப்பவி 
பவறைபாகப் பவிரியுமதிடம் 3. நவீர்க்குடல் (சலவபாசயம்) : நவீர்க்குழதியும் நவீர் இறைங்குமதிடமும் 4. 
மலக்குடல் : மலக்குழதியஜம் மலமதிறைங்குமதிடமும் 5. தவண்ணவிர்க்குடல் : (சக்கதிலவபாசயம்) :
தவண்ணவீர் பவிரியுமதிடம் என்று ஐந்து வரககளபாகப் பவிரிரி்த்த சதித்த மருத்துவம், உடலுக்கு 
ஒவ்வபாத உணவுகரள உண்ணக் கூடபாது என்கதிறைது.  அததிபவக உலகதில் கதிரடக்கும் பபீசபா 
பபபான்றை உணவுகள், தநய்யவில் தபபாரித்த உணவுகள், குடரலயும் உடரலயும் தகடுக்கும் 
உணவுகளபாகக் கருத பவண்டியவிருக்கதிறைது.  பதரவயற்றை வபாயு ததபாடர்பபானை 
பநபாய்கரளத்தரும் உணவுப் தபபாருட்கள் குறைதிப்பபாக உருரளக் கதிழங்கதில் தசய்யப்பட்ட 
தபபாருட்களபால் வயவிறு தகட்டு பநபாய்கள் உண்டபாகும்.

 “அற்றைபா லளவறைதிந் துண்க வஃதுடம்பு
 தபற்றைபா தனைடிதுய்க்கும் மபாறு“

 முன்புண்டது அற்றைபால் பவின்னுண்பதரனை அளவு அறைதிந்து உண்பவன் உடல் தநடுநபாள் 
நவீடித்து வபாழும் என்கதிறைபார் ததிருவள்ளுவர்.
 “அரனைத்து பநபாய்களளன் பவிறைப்பவிடம் தவறைபானை உணவுப் பழக்கவழக்கபம“ என்பது வள்ளுவப்
பபரைபாசபானைளன் கருத்தபாக அரமகதிறைது.  உணபவ மருந்து எனும் தகபாள்ரக 
உரடயவர்களபாகத் தமதிழர்கள் இருந்தனைர்.  சரமயலரறையவில் அஞ்சரறைப் தபட்டிரய 
மருத்துவரின் பநபாய் நவீக்கும் தபட்டிரயப் பபபான்று தமதிழர்கள் கருததினைர்.

 “தவீயள வன்றைதித் ததரியபான் தபரிதுண்ணவின்
 பநபாயள வவின்றைதிப் படும்“

 உடல்நதிரல தகட்டுப் பசதித்தவீ குரறைந்து தசரிப்புத்தன்ரம இழந்த கபாலத்ததிலும் முன்பு 
உண்டரதப்பபபால் அததிகமபாக உண்டபால் பநபாய் தபருகும் என்கதிறைபார்.  ததிருவள்ளுவர்.  
அண்டத்ததில் உள்ளபத பவிண்டம், பவிண்டத்ததில் உள்ளபத அண்டம் என்றை நதிரலயவில் வபாழ்ந்த
சதித்தர்கள் உடல்நலம் பபணவினைபால்தபான் உள்ளநலம் பபணமுடியும் என்றைனைர்.  அதனைபால்தபான்
ததிருமலமபாமுனைளவர்

 “உயவிரரை வளர்க்கும் உபபாயம் அறைதிந்பத
 உடம்ரப வளர்த்பதன் உயவிர் வளர்த்பதபனை“

என்கதிறைபார்.  குழந்ரத அளவுக்கததிகமபாகப் பபால் உண்படபா, பவிறை கபாரைணங்களபால் மபாந்தபமபா 
ஏற்பட்டபால்,

 “சகீர்சதிறைந்த மபாசதிக்கபாய் ததிப்பவிலதி பகபாபரைபாசனைமும்
 கபார்சதிறைந்த பகபாட்டம் கருஞ்சகீரைம் – பபர் சதிறைந்த
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 அக்கபாரை கபாரைம் அரரைத்துமுரலப் பபாலதிலதிட
 இலக்கணபம தவீரும் இது“ என்று குணபபாட நூல் கூறுகதிறைது.

 வளள, அழல், ஐயம் ஆகதிய முக்குற்றைங்களும் மபாறுபபாடில்லபாதபடி தடுக்க பவண்டியரதத் 
தடுத்தும் பவண்டுவனைவற்ரறைக் கூட்டியும் உணவுப் தபபாருட்களளன் பண்பவிரனை அறைதிந்து 
உண்டபால் பநபாயுண்டபாகபாது என்று கூறும் வள்ளுவர்.

 “மபாறுபபாடில்லபாத உண்டி மறுத்துண்ணவின்
 ஊறுபபாடில்ரல உயவிர்க்கு“

என்கதிறைபார்
 கபாயம் (உடல்) அழதியபாததிருக்கக் கபாயம், கல் பபபாலபாக்கும் முரறைரயத் ததிருமலர் மணவி, 
மந்ததிரைம், அவவிழ்தம் என்கதிறைபார்.
 
“மறுப்ப துடல்பநபாய் மருந்ததனை லபாகும்
 மறுப்ப துளபநபாய் மருந்ததனைச் சபாலும்
 மறுப்ப ததினைளபநபாய் வபாரைபா ததிருக்க
 மறுப்பது சபாரலயு மருந்ததனை லபாபம“

என்று ததிருமலர் கூறும் தசய்ததிரய ஒத்துத் பதரரையர்

 “தணவியபாத பநபாயுந் தணவியப் புரியும்
 மணவிமந்ததிரை வவவிழ்த மபார்க்கப் – பவிணவிரய
 உசபாவவி யவியற்றும் அறைதிவுள்ளவரரைக் கண்டபால்
 மசபாவும் பயப்படு மம்மபா“ என்கதிறைபார்.

 உடலுக்கு ஏற்றைபடி உண்ரவக் குரறைத்து வபாழ்வரதத் ததிருவள்ளுவர், பநபாய் வபாரைபாமல் 
தடுக்கும் உயர்ந்த முரறையபாகக் கருதுகதிறைபார்.

 “இழதிவறைதிந் துண்பபான்கண் இன்பம்பபபால் நதிற்கும்
 கழதிபபர் இரரையபான்கண் பநபாய்“

 அளவு ததரியபாமல் உண்பது வவிலங்குகளளன் இயல்பு அளவறைதிந்து உண்ணதபல 
பயபாகதிகளளன் இயல்பு.  உண்டபால் மட்டும் பபபாதபாது, உண்டரத அவ்வப்பபபாது தவளளபயற்றை 
பவண்டும் என்பரத “மும்மலம் அறுநவீர்“ அதபாவது மும்முரறைக் கழதிரவ தவளளபயற்றும் 
தசயலும், அறுமுரறைச் சதிறுநவீர் கழதிக்கவும் பவண்டுதமன்று சதித்த மருத்துவ நூல்கள் 
வவிளக்குகதின்றைனை.
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 உடல்தவீரய 1. சமபாக்கதினைள 2. வவிஷமபாக்கதினைள 3. தவீஷணபாக்கதினைள 4. மந்தபாக்கதினைள என்று சதித்த 
மருத்துவம் நபான்கு வரகயபாகப் பவிரிக்கதிறைது.

1. சமபாக்கதினைள : ஒருவன் பவண்டும் அளவு உட்தகபாள்ளுகதின்றை உணவு நவீர் எல்லபாம் 
முரறைப்படி, கபால அளவுக்கு மபாறுபடபாமல் நன்றைபாகச் சகீரைணவிக்கச் தசய்யும் தவீபய சமபாக்கதினைள 
எனை அறைதியவும்.
 2. வவிஷமபாக்கதினைள : இஃது உண்ணப்பட்டரவகரள உடபனை சகீரைணவிக்கபாமல் தநடுபநரைம் 
கழதித்துச் தசரிப்பவிக்கும்.   அப்படிச் தசரிப்பவித்தபாலும் அரவ வவிஷமச் சகீரைணமபாகும்.
3. தவீஷணபாக்கதினைள : தவந்ததும் பவகபாததுமபானை உணவுப் தபபாருட்கரளப் புசதித்தபாலும் 
அதரனை இரைசத்பதபாடும் (சபாரைம்) கூடபவ தசரிப்பவிக்கும்.
4. மந்தபாக்கதினைள : வவிருப்பத்பதபாடு உண்ட பபாகமபானை உணவுப் தபபாருள்கள் உடபனை 
தசரிப்பவிக்கபாமல் வபாயுவபால் வயவிற்றைதிரரைச்சல், குடலதிரரைச்சல், வயவிற்றுப்புசம், உடல் 
கனைத்தல், என்னும் இரவகரள உண்டபாக்கதி தநடுபநரைத்ததிற்குப் பவிறைகுச் தசரிப்பவிக்கும்” (சதித்த 
மருத்துவ பநபாய் நபாடல் பநபாய் முதனைபாடல் ததிரைட்டு பபாகம் – 1) என்றை நூல் குறைதிப்பவிடுகதிறைது.

 இந்நபான்கு தவீயும் உணவவினைபால் உண்டபாகதிறைது என்பதபால், ததிருவள்ளுவர் பநபாய் நவீக்குதரல 
’மருந்து’ என்றை அததிகபாரைத்ததில் உணரவக் கட்டுப்பபாட்டில் ரவக்கச் தசபால்கதிறைபார்.  பநபாய்க்குக்
கபாரைணம் வபாய் எனை உரரைக்கும் ததிருவள்ளுவர் பநபாரய நவீக்குவரத வவிட, பநபாய் வரும் 
கபாரைணத்ரதக் கண்டறைதிந்து நவீக்குதல் பமலபானைது என்கதிறைபார்.

“பநபாய்நபாடி பநபாய் முதனைபாடி அது தணவிக்கும்
வபாய்நபாடி வபாய்ப்பச் தசயல்“

 தரலவலதி வருகதிறைது என்றைபால், தரலவலதிக்கு மருந்து தரைபாமல், தரலவலதி உருவபாகதிறை 
கபாரைணத்ததிற்கு மருந்து தருவரதத் ததிருவள்ளுவர் வலதியுறுத்துகதிறைபார்.

முடிவுரரை
 வள்ளுவம் வபாழ்க்ரக தநறைதி, வள்ளுவர் உளவவியல் அறைதிந்த மபாமருத்துவர்.

 “புல்லும் மரைனும் ஓரைறைதிவவினைபம!
 பவிறைவும் உளபவ அக்கதிரளப் பவிறைப்பப“

என்று மனைளதர்கள் உள்ளளட்ட உயவிரினைங்களுக்கு இலக்கணம் வகுத்த ததபால்கபாப்பவியர் முதல்
வள்ளுவப் பபரைபாசபான்வரரை அரனைவருபம உடல், உளபநபாய் நவீக்கும் சதித்தர்கபள.

 “உற்றைவன் தவீர்ப்பபான் மருந்துரழச் தசல்வபாதனைன்
 றைப்பபானைபாற் கூற்பறை மருந்து“.
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 எனை பநபாயுற்றைவன், அரதத் தவீர்ப்பவன், அவனுக்குக் கருவவியபாகதிய மருந்து தசய்பவன்,  
அம்மருந்ரதச் தசலுத்துபவபான் ஆகதிய நபால்வரும், ஒரு மனைத்பதபாடு கூடி ஒத்துரழத்தபால் 
பநபாய் தவீரும் என்கதிறைபார் வள்ளுவர்.  உணரவக் கட்டுப்படுத்துதபல உண்ரமயபானை பநபாய்க் 
கட்டுப்பபாடு எனும் வள்ளுவரின் பபார்ரவபய உலகதில் உன்னைதமபானை மருத்துவப் பபார்ரவ.

குறைதிப்பு நூல்கள்
1. குணபபாடம் (தபபாருட் பண்பு நூல்)
 - ரவத்ததிய இரைத்ததினைம் க.ச.முருபகச முதலதியபார்,
 இந்ததிய மருத்துவம், ஓமதிபயபாபததித் துரறை, தசன்ரனை – 600 106.
2. குணபபாடம் – தபாது சகீவ வகுப்பு
 டபாக்டர் ஆர். ததியபாகரைபாஜன்,
 இந்ததிய மருத்துவம் மற்றும், பஹெபாமதிபயபாபததித் துரறை, தசன்ரனை.
3. சதித்த ரவத்ததியத் ததிரைட்டு – மரு.க.நபா.
 குப்புசபாமதி முதலதியபார், மரு.க. ச. உத்தமரைபாயன்
 இந்ததிய மருத்துவம், பஹெபாமதிபயபாபததித்துரறை, தசன்ரனை.
4. பநபாய் நபாடல் பநபாய் முதல் நபாடல் ததிரைட்டு
 டபாக்டர். ம. சண்முக பவலு, இந்ததிய மருத்துவம், தசன்ரனை
5. ததிருக்குறைள் – பரிபமலழகர் உரரை
 சபாரைதபா பததிப்பகம், தசன்ரனை.

mahabarathi1974@gmail.com

 பததிவுகள் ©  2020



43                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

7. வகடு -  த. சத்ததியரைபாஜ், முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் & ஒப்பவிலக்கதியப்
பள்ளள, தமதிழ்ப் பல்கரலக் கழகம், தஞ்சபாவூர், தமதிழ்நபாடு, இந்ததியபா -

முகப்பு
அறைம் பபாடுவததில் ததிரைபாவவிட தமபாழதிகளளன் மும்மர்த்ததிகள் ததிருவள்ளுவர் (தமதிழ்), பவமனைபா 
(ததலுங்கு), சர்வக்ஞர் (கன்னைடம்) ஆவர். இவர்கள் தபபாதுமபானுட வபாழ்ரவப் பபாடுவததில் 
தரலசதிறைந்து வவிளங்கதினைர். அவர்கள் முரறைபய கதி.மு., கதி.பவி.17, கதி.பவி.15 ஆகதிய கபாலங்களளல் 
வபாழ்ந்தவர்கள். அம்மவரும் ஊர் ஊரைபாகச் சற்றைதி மக்களளரடரய அறைக்கருத்ததியல்கரள 
வலதியுறுத்ததியவர்கள் என்பது நதிரனைவவிற்தகபாள்ளத்தக்கது.

அம்மும்மர்த்ததிகளுள் பகடுகள் தரைக்கூடிய தசயல்பபாடுகரளப் பவிறைவற்றுடன் 
உவரமப்படுத்ததிக் கூறும் பபபாக்கு ததிருவள்ளுவரிடமும் பவமனைவவிடமும் கபாணப்படுகதின்றைது.
ஆனைபால், அக்பகடுகள் எரவ எனை நவீண்டததபாரு பட்டியரலத் தருவததில் சர்வக்ஞர் 
ததிகழ்கதிறைபார். அவ்வபாறு ததிகழ்வதற்கும் ஒரு கபாரைணம் உண்டு. பகடுகளபாக 
அறைதியக்கூடியவற்ரறை அரனைத்ரதயும் உவரமப்படுத்ததிக் கூறைதினைபால் அது வவிரியும். 
ஆரகயபால் அவர் சருக்கதித் ததபாகுத்து வவிளக்கதியுள்ளபார். இத்தன்ரமரயச் 
சட்டிக்கபாட்டுவதபாக இக்கட்டுரரை அரமகதின்றைது.

அகரைபாததிகளளல் பகடு
பகடு என்பதற்கு அழதிவு, சதிரதவு, தகடுததி, துபரைபாகம், தவீரம, வறுரம, அந்தக்பகடு, குரறைவு,
தகடுதல் வவிகபாரைம் (தமதிழ்ச்தசபால்லகரைபாததி, 2012:154) எனைத் தமதிழ் அகரைபாததியும், நபாஸ்2, அளளவு, 
து3ஷ்டத3ந, வ்யபாகரைண த 3ல்லதி அக்ஷரை ஸ்கபா2லதித்ய (2006:168) எனைக் கன்னைட அகரைபாததியும்,
பஹெநதி, தசருபு, பபா3த 3கமு, அபபாயமு, ஸஸுப்பரை, கஷ்டமு (1985:385,533) எனைத் ததலுங்கு 
அகரைபாததியும் தபபாருண்ரமகளபாகக் குறைதித்துள்ளனை.

அம்மன்று தமபாழதியகரைபாததிகளுள் தமதிழும் கன்னைடமும் பகடு  எனும் வரிவடிவவிலும், 
ததலுங்கு ககீடு3 எனும் வரிவடிவவிலும் ஆள்கதின்றைனை. அச்தசபால் பல்பவறு தபபாருண்ரமகரள
உரடத்ததபாக கபாணப்பட்டபாலும், அப்தபபாருண்ரமகளுக்குள்பள நுண்ணவிய பவறுபபாடு 
உண்டு. கபாட்டபாக,

1. மரழயவின்ரமயபால் பயவிருக்கு அழதிவு
2. கரளயபால் பயவிருக்குக் தகடுததி

என்றைபாயவிரு ததபாடர்கரளச் சட்டலபாம். அவ்வவிரு ததபாடர்களளல் முதலபாவதுததபாடர், 
மரழயவின்ரம எனைளல் பயவிருக்கு முழுரமயபானை அழதிவும், இரைண்டபாவதுததபாடர், கரளகள் 
பயவிருக்கு இரடயவில் வளர்ந்தபால், அப்பயவிருக்குக் கதிரடக்கக் கூடிய சத்துகரள 
அக்கரளகபள எடுத்துக்தகபாண்டு, குரறைவபானை சத்துகரளத் தரும் என்பதும் 
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தவலதிப்படுத்துகதின்றைனை. இவ்வபாபறை பவிறை தபபாருண்ரமகளுக்குள்ளும் பவறுபபாடுகள் 
அரமவரதக் கபாணலபாம்.

இலக்கதியங்களளல் பகடு
அம்மன்று (தமதிழ், ததலுங்கு, கன்னைடம்) தமபாழதிக்குரிய இலக்கதியங்களும் பகடு எனும் 
தசபால்ரலப் பயன்படுத்ததி அறைக்கருத்துகரள தவளளப்படுத்ததியுள்ளனை. பகடுகளபாக 
கருதப்படக்கூடிய தசயல்பபாடுகரளக் குரறைத்தபாவது, அறைபவ நவீக்கதியபாவது மனைளதன் வபாழ 
பவண்டும் என்பபத அவ்வறைவவிலக்கதியங்களளன் பநபாக்கமகும். அதரனை,

பவிறைர்க்கதின்னைபா முற்பகல் தசய்யவின் தமக்கதின்னைபா
பவிற்பகல் தபாபம வரும்     - குறைள். 319

எனைவரும் ததிருவள்ளுவரின் வபாசகமும்,

அடுக்கும் பகடுனைக்கு பவிறைர்க்குக் பகடுதசய்யவின்
சடும் தனைதலடுத்து எறைதியும் பவரளயவில்
சடுபம தன்ரகயும் சர்வக்ஞ     - சர். உரரை. 675

எனைவரும் சர்வக்ஞரின் வபாசகமும்,

கள் குடிப்பவன் குடிகபாரைன் அல்ல
தபபாய் பபசபவன் குடிகபாரைன் ஆவபான்
கள் குடிப்பரதவவிடப் தபபாய் பபசதல்பகடு
உலகதிற்கதினைளயவபனை! பகளபாய் பவமபனை!   - பவமனைபா.47

எனைவரும் பவமனைபாவவின் வபாசகமும் புலப்படுத்துகதின்றைனை. அம்மன்று வபாசகங்களுள் தமதிழ் 
(ததிருக்குறைள்), கன்னைட (சர்வக்ஞர் உரரைப்பபா) வபாசகங்கள் பவிறைருக்குத் தவீங்கு (அழதிவு) 
தசய்தபால், அத்தவீங்கு நம்ரமபய வந்தரடயும் (2001:93) என்கதின்றைரமயும், ததலுங்கு 
(பவமனைபா பபாடல்கள்) வபாசகம் கள் குடிப்பரதவவிட தபபாய்ப்பபசதல்  பகடு என்கதின்றைரமயும் 
கவனைளக்கத்தக்கனை. இங்குக் குறைதிக்கப்பட்ட கருத்துகள் பகடு என்பரதச் சட்டிக் கபாண்பவிக்க 
ஒப்புபநபாக்கதி வவிளக்கப்பட்டரவயபாகும்.

சர்வக்ஞர் குறைதிப்பவிடும் பகடுகள்
கதி.பவி.பததினைபாறைபாம் நூற்றைபாண்டில் வபாழ்ந்ததபாகக் கருதப்படுகதிறைபார் சர்வக்ஞர். இவர் 
தபபாதுமபானுடப் பண்புகரளப் பபாடியுள்ளபார். இவரின் பபாடல்கள் கன்னைட நபாட்டுப்புறைவவியல் 
வடிவமபானை மன்று அடிகளளல் கபாணப்படுகதின்றைனை. இதரனை அம்தமபாழதியவில் ததிரிபததி என்பர். 
இவ்வடிவத்ததில் பபாடப்பட்ட ஓர் அறைநூல் சர்வக்ஞர் வசனைகளு. இந்நூல் இரைண்டபாயவிரைத்து 
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நூறு பபாடல்கள் தகபாண்டுள்ளதபாகக் கருதப் படுகதிறைது. இவற்றுள் சதில இரடச் தசருகல்கள் 
உள்ளனை என்றை ஒரு கருத்தும் உண்டு (2001:அணவிந்துரரை).

 அந்நூலதின் தமதிழ் தமபாழதியபாக்கத்ததில் (சர்வக்ஞர் உரரைப்பபா) ஆயவிரைத்து நூற்றைதி 
ததபாண்ணற்று எட்டுப் பபாடல்கள் கபாணப்படுகதின்றைனை. இப்பபாடல்கள் கன்னைட 
தமபாழதிரயப்பபசம் மக்களளன் வபாழ்வவியரலயும் சமகச் சூழல்கரளயும் சட்டிக் 
கபாண்பவிக்கதின்றைனை. அப்பபாடல்களுள் அறுபத்து நபான்கு பபாடல்கள் சர்வக்ஞர் கருததிய 
பகடுகரளப் பட்டியலதிடுகதின்றைனை. இரவ அடிரம பகடுரடத்து, மன்னைன் இன்பறைல் பகடு, 
தபபாதுரம வவிரும்பபான், பகடுகள், வவீரைத்ததில் பகபாரழ, உயர்ந்பதபாரரை வவிட்டகல்க, துட்டரனைக்
கண்டபால் தூரை வவிலகு, உணர்ந்பதபார் நட்பப சதிறைப்பபாம், இரைபாவணன், தவீயறைதிவு பயக்கும் பகடு, 
பவிரைபாமணர் இலக்கணம், குணமதிலபான், தன்னைலவபாததிகள், சமணம் புகழுரடத்ததபா, ககீபழபார் 
நட்பு பவண்டற்க, பகடபாவனை பகடுரடத்து, தபபாய்மனைம், பபபார், கபாமம், பவிறைரரைக் கடிதல், 
பபரைபாரச, தசய்ந்நன்றைதி தகபான்றைபார்க்கும் உதவவி, உறைக்கம், நவீர்ப்பபானைம், தசபால்வன்ரம, 
வறுரம, பணவிப்தபண், தச்சன், புறைங்கூறைல், மபாந்தர் பல்வரக, பட்டறைதிவு, நதிரறை தபண்டிரரை 
ஐயம் தகபாள்ளற்க, பகடு பயப்பனை, உணவவின் தன்ரம, தூற்றைலும் பபபாற்றைலும், பரைத்ரதயவின்
கூற்றுகள், பவசதிக்கு இரவ பகடு பயப்பனை, உணவவின் தன்ரம ஆகதிய பகுப்புகளளல் 
இடம்தபறுபரவ. இப்பபாகுபபாட்டின்படி இங்கு வவிளக்க முரனையவவில்ரல. மபாறைபாக 
அக்பகடுகள் அரனைத்ரதயும் ததபாகுத்துத் தபாவரைம், மன்னைரைச, தபபாதுப்தபண்டிர், 
பவசதிப்தபண்டிர், தபபாது ஆடவர், தபபாதுமனைளதர், வவிலங்கு, பநபாய், வறைதிபயபார், உணவு, 
இல்லம், பயபாகதி எனைவரும் தபபாருண்ரமகள் அடிப்பரடயவில் பகுத்துப் பபார்க்கப்படுகதிறைது. 
அதற்குமுன் சர்வக்ஞர் பகடுகரளச் சருக்கதித் ததபாகுத்தல் பநபாக்கதில் எவ்வபாறு தருகதிறைபார் 
என்பரதக் கபாண்பபபாம்.

பகடு: தபபாதுக்கருத்ததியல்
பகடு, ஒரு அறைக்கருத்ரத வலதியுறுத்துவதற்கபாக உவரமப்படுத்ததிக் கபாட்டப்பட்டிருக்கலபாம் 
எனை எண்ணத்பதபான்றும். ஆனைபால், அந்த அறுபத்து நபான்குப் பபாடல்களளலும் 
உவரமப்படுத்தும் பபபாக்கு நதிலவவவில்ரல. மபாறைபாக, பட்டியவிலதிடும் தன்ரமபய 
நதிலவுகதின்றைனை எனைலபாம். கபாட்டபாக,

பவடருக்குக் குரடபகடு ஆடுநர்க்கு மரழக்பகடு
பகட்டுண்பபபாருக்கு வற்கடம் பகடு – புன்தசபால்
பகடபாம் அந்தணருக்கு சர்வக்ஞ    - சர்.உரரை.550

ஆட்டருபக இருப்பதும்பகடு கதிறுக்கனைளன் நட்பும்பகடு
ஒட்டியுறைவபாடும் கபாதலர்க்குச் சதினைமழுரகக் பகடு
மடரின் நட்பும்பகடு சர்வக்ஞ    - சர்.உரரை.577
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எனைவரும் பபாடல்கரளச் சட்டலபாம். இப்பபாடல்கள் தவீங்கபானைச் தசயல்பபாடுகள் இரவயவிரவ 
எனைப் பட்டியலதிடுகதின்றைனை. இங்குத் தமதிழ், ததலுங்குக் கவவிஞர்கரளவவிட இவர்(சர்வக்ஞர்) 
அறைக்கருத்ததியல்கரளச் சருக்கதித் ததபாகுக்கும் முயற்சதிரய பமற்தகபாண்டுள்ளபார் என்பரதக் 
ககீழ்வரும் இரு பகடுகள் அடங்கதிய அடி புலப்படுத்தும்.

 முற்றைதியபயவிருக்கு புழுக்கள் பகடு, கழனைளக்குக் கரளபகடு - சர்.உரரை.444

என்பது தபாவரைம் ததபாடர்பபானை பகடுக்கபானை சபான்று. இதனுள் இடம்தபறும் முதலபாவது பகடு 
முற்றைதியபயவிருக்கு புழுக்கள். அதபாவது, தநல்மணவிகரள தரைக்கூடிய பநரைத்ததில், அப்பயவிரரை 
புழுக்கள் தக்கதினைபால் அப்பயவிரும் அழதியும், அதரனை நம்பவியவிருந்த உழவனும் அழதிவபான், 
அவரனை நம்பவியவிருந்த நுகர்பவபானும் அழதிவபான் என்பது அதன் உள்ளபார்ந்த கருத்து. 
இக்கருத்துக்கு தநருங்கதிய ததபாடர்புரடயபத கழனைளக்குக் கரள எனும் இரைண்டபாவது பகடு. 
இது ஒரு வயல் நல்ல வவிரளச்சரலத் தரைபவண்டுமபானைபால், அது கரளயவில்லபாத வயலபாக 
இருக்க பவண்டும். அவ்வபாறு இல்ரலதயனைளல் பயவிர் முரளத்து; தளளர்த்து; முற்றைதி 
தநல்மணவிரயத் தரைபாது. தநல்மணவிரயத் தரைவவிட்டபால் அதரனை நம்பவிய அரனைவரும் அழதிய 
பநரிடும் என்பபத இதன் மரறைமுகக் கருத்து. இது பபபான்பறை இங்கு வகுத்தளளக்கப்தபற்றை 
பகடுகரளப் புரிந்துதகபாள்ள பவண்டும். இனைள, அவர் (சர்வக்ஞர்) தரும் பகடுகள் குறைதித்த 
பட்டியரலக் கபாண்பபபாம்.

தபாவரைம் ததபாடர்பபானை பகடுகள்
தபாவரைத்ததினைபால் ஏற்படும் பகடுகள் குறைதித்தும், தபாவரைத்துக்கு ஏற்படும் பகடுகள் குறைதித்தும் 
இப்பட்டியலதில் இடம்தபறுபரவ: ஒற்ரறை தவற்றைதிரல, தவற்றைதிரல தமல்லுதல், 
தகபாட்ரடப்பபாக்குக் கடிப்பது, பயவிருக்கு மரழயவின்ரம, நரனைந்த பயவிர், முற்றைதிய பயவிருக்குப்
புழுக்கள், பழுக்கும் இரல, கடும்புதரின் வயல், பமட்டு வயல், கழனைளக்குக் கரள,   
ஈச்சமரைம், மதிளகபால் வபாரழ என்பனை.
மன்னைரைச ததபாடர்பபானை பகடுகள்

மன்னைரைபாட்சதிக் கபாலத்ததில் அரைசர், அரைசதி, பபபார்வவீரைர், மக்கள் பபபால்வருக்கு ஏற்படும் அல்லது 
அவர்களபால் பவிறைருக்கு ஏற்படும் பகடுகள் குறைதித்தும் வவிளக்குகதின்றைது இப்பட்டியல். அதனுள் 
கபாணலபாகும் பகடுகளபாக பபபாரில் அச்சம், பபபாரில் பதபாற்பது, பபபாரில் முன்பனைறுதல், 
பவந்தன் இல்லபா நபாடு, பபார்மன்னைர் மடிவது, ஓடுவதறைதியபா வவீரைன், புரனையும் வவித்ரத, 
தபபாய்யுரரைக்கும் பசவகர், மன்னைர்பபால் பகபாளுரரைப்பது, அரைசல்பபால் தபபாதுரம, இறுக்கமற்றை
வவில், வரளயபா வவில், வபார்குழல் அரைசதிக்குத் தவீ நடத்ரத, நபாடுபவபார்க்கு ஈயபா மன் என்பனை 
அரமகதின்றைனை.

தபபாதுப்தபண்டிர் ததபாடர்பபானை பகடுகள்
 பணவிப் தபண்ணக்குச் சருள் கூந்தல், சதிறுமதிக்கு முததிபயபான், சதிறுமதியவின் தகட்ட தசயல், 
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பயனைளலபா ரகம்தபண்டிர், ததபாங்கதிய மபார்பு, மபார்புகரளப் பவிறைர் அறைதியக் கபாட்டும் தபண், 
தபண்ணக்குக் கள்வன், தபண்ணவின் ஆரச, கரணக் கண்களுக்கு ரமதவீட்டும் மருமகள், 
வண்ண ஒப்பரனையவின் மரனையபாள், இல்லபாள் சதினைம், நட்ரப முறைதிக்கும் இல்லபாள், 
தபபாய்யுரரைக்கும் தபண், இருமணப் தபண்டிர் உறைவு, ககீபழபாரில் தபண்தணடுப்பது, 
தபபாறைபாரமயவின் மகள், தபண்ரண நம்புதல், கட்டுக் குரலந்த முததிபயபாள் உறைவு, 
மரனைவவியற்றைவன் வபாழ்வு, கருப்புப் தபண், கூடிக் களளக்க நபாணம் தபண், நதிரறை மகளளரரை 
அரடத்தல் ஆகதியனை தபபாதுப்தபண்டிர் ததபாடர்பபானை பகடுகளபாம்.
பவசதிப்தபண்டிர் ததபாடர்பபானை பகடுகள்

 இற்ரறைக் கபாலத்ததில் பவசதி என்றை தசபால்ரலக் பகடுரடய தசபால்லபாகபவ 
கருதுகதிபறைபாம்/கருததிவருகதின்பறைபாம். இருப்பவினும் அப்தபண்களுக்கும் சதில பகடுகள் 
இருப்பரதச் சட்டிக் கபாண்பவிக்கதிறைபார் சர்வக்ஞர். அரவ: பவசதிக்கு வவிபவகம், தபபால்லபாபவசதி 
இருப்பது, கண்கவர் பவசதியவின் எச்சதில், பவசதியுடன் கூடுதல், கனைளரகக்குக் கருத்தரித்தல், 
பவசதிப்பபால் தபற்றை துன்பம், பரைத்ரதக்கு தநடுந்துயவில், பரைத்ரதக்குச் சருமபநபாய், 
பரைத்ரதயபால் பமன்ரம என்பனை.

தபபாது ஆடவருக்கபானை பகடுகள்
அறைதிவவிலதி மகன், தபற்றைவரளத் தூற்றும் மகன், தபற்றைவரளப் புறைந்தள்ளும் மகன், 
வவீடுததிரும்பபா மருமகன், தச்சனைளன் இடக்ரகப் பணவி, தசருக்குரடய மகன், பவிறைன்மரனை 
வவிரும்புதல், கூழும் ஆளும் கூட்டமும் இல்லபாதவன், பவிறை தபண்டிபரைபாடு 
அகமகதிழ்ந்தபாடுவது, அல்குரல நபாடுவது என்பனை தபபாது ஆடவருக்கபானை பகடுகளபாம்.

தபபாதுமனைளதருக்கபானை பகடுகள்
ஆண், தபண் இருபபாலருக்கும் தபபாருந்தக் கூடிய பகடுகள் இப்பரடப்பவில் மதிகுததி. 
இப்பட்டியலதில் இடம்தபறும் பகடுகள் ததபாண்ணறுக்கும் பமல் உள. அரவ: 
அச்சமுரடபயபார்பபால் பழகதிச் தசல்வது, உலகதிலுற்றை அடிரம வபாழ்வு, பவிள்ரளக்கு மடரம,
குறுடுக்குக் பகபாள் கரளதல், அறைதிவவின்ரம, அறைதியபா ஊரில் வபாழ்வது, தகடுமததி, நல்பலபாரரை
வவிட்டகல்தல், ககீபழபார்ச் சற்றைம், மடருக்கு பமன்ரம, உறைக்கத்துக்குப் பபன், உறைக்கத்ததில் 
குறைட்ரட வவிடுதல், நுனைளப்பலரகத் துயவில், ககீபழபாரின் துன்பம், தகபாரல களவு உள்ள ஊர் 
நடுபவ நல்பலபார் தரலதயடுத்தல், அந்தணர் இல்லபாரம, அந்தணருக்குப் புன்தசபால், 
பவடருக்குக் குரட, பவடனுக்கு ஆற்றைதியத் ததபாண்டு, ஆடுநர்க்கு மரழ, பகட்டுண்பபபாருக்கு
வற்கடம், சமணம் இல்லபா உலகு, கதிறுக்கனைளன் நட்பு, மடரின் நட்பு, ஒட்டி உறைவபாடும் 
கபாதலருக்குச் சதினைமும் அழுரகயும், அறுந்த வரல, அறைதிவர் முன் வவிண்மமீன்கள் 
அரனைத்ரதயும் கூட்டுவது, கடுமதிருளளல் வபாசம்; கபாண்பது (பபார்ப்பது); பயணம், 
மபாந்தருக்குச் சதிரறை, தசல்வந்தர் பரக, கபாலுக்குக் கூர்கற்கள்; உருள் கற்கள்; முள்; முடம், 
நபாவுக்கு இடமறைதியபாது உரரைப்பது, தசருக்கு, முகமததியர் சற்றைம், வணவிகர் நட்பு, வடிகட்டிய 
மடன் நட்பு, இரடயன் நட்பு, உத்தம வபாழ்வுக்குப் பவித்தர் நட்பு, பபாதகர் நட்பு, முகம் வபாட 
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இரைந்து உண்ணவது, பவிறைரரைக் கடிதல், பபரைபாரச, பவிறைருக்குக் பகடு நதிரனைத்தல், மனைளத 
சற்றைத்துக்குள் சண்ரட, வவீட்டில் நபாளும் பயம், உள்ளூர்ப் பரக, கூதலதில் பனைள, உடலுக்குப் 
பனைள, புளளயபால் பபால், ஆடியும் கூடியும் கரளவது, நபாடிவரும் பண்பவிலபார் உறைவு, பண்பவிலபா 
உறைவவினைர் வருரக, கயவர் உறைவு, நதிந்ததிப்பபபார் உறைவு, புன்தசபால்லதின் உறைவு, சூததில் 
பதபாற்பது, தபாரழ மழரலயர் கண்பவின் இருப்பது, மகரவக் கபாவபாது, வட்டிக்கு வட்டி, 
ஏறுகரரையற்றை நவீர்த்பதக்கம், நல்பலபாருக்குப் புறைங்கூறுபவபான் மச்ச, பகபாணல் மனைம், 
தசபான்னைரத மரறைப்பது, தபபாய்யுரரைப்பது, நபாவபாய்ப் பரக, மனைத்துள் குழப்பம், ஊர்ப்பரக, 
ஊர்க்கபாவல் பரக, புழுவரித்த பல், முறைதிந்த பற்களளன் சதிரிப்பு, புண்படுத்தும் தசபால், 
நம்பவிக்ரகரயப் பபாழபாக்குதல், பபாட்ரடயவில் வபாசதிப்பது, தமபாட்ரடச் சூடுவது, 
ஈரகயறைதியபாருக்குப் தபபாருள், மதிரகப் புணர்ச்சதி, அறுந்த உரட, புறைங்கூறைல், நபாரியபாரரை 
நம்புதல், கல்வவி ஒடுக்குதல், சபாவும் பநபாவும், நபாகவவிடம், பநபாயபாளளக்குப் புணர்ச்சதி, 
பநபாயபாளளக்குக் கத்தரிக்கபாய் என்பனை.

வவிலங்கு ததபாடர்பபானை பகடுகள்
கரி மதிரைள்தல், ஆட்டருபக இருப்பது, கபாட்டுக்குக் தகபால் வவிலங்கு, கூரகக்குத் 
ததபால்ரலதரும் பகல், கழுரதக்குக் தகபாள், உழவுக்குத் தபாங்கதிபய நடக்கும் எருது, 
இரணதபபாருந்தபா எருது, ஏருழபாக் கபாரளயவின் நதிரல, உன்மத்த நபாய் ஆகதியனை வவிலங்கு 
ததபாடர்பபானை பகடுகளபாம்.

பநபாய் ததபாடர்பபானை பகடுகள்
பநபாய்கள் பலவரக உண்டு. அவற்றுள் புண் எனும் பநபாய் ததபாடர்பபானை பகடுகள் மட்டும் 
பட்டியலதில் இடம்தபறுகதின்றைனை. அரவ: அழகுக்குப் புண், புண்ணக்குத் ததினைவு, புரரைபயபாடிய
புண், கண்ணவின் பநபாய், மலவபாய்க்கு மலம், புண்ணவின் முகம் முதலதியனை.

வறைதிபயபாருக்குரிய பகடுகள்
தபபாருளபாதரைத்ததில் பவின் தங்கதியவர்கரள வறைதிபயபார் எனை அரழக்கதிபறைபாம். இவர்களுக்குரிய 
பகடுகள் தவீச்தசபால், வவீங்கதிய முதுகு, சதினைம், அளப்பரிய சதினைம், கல்தலனை அமர்தல், சதிரதந்த
பபாரனை, தசபால்லபாடுவது, கள்ளம் உரரைப்பது, அரைசரவ ஆகதியனைவபாம் என்கதிறைபார் சர்வக்ஞர்.

உணவு ததபாடர்பபானை பகடுகள்
எச்சதில் பண்டம், மபாரலயுணவு பயத்தல், எண்தணய்ச்பசபாறு உண்பது, தகபாள்ளள ஒளளயவில் 
உண்பது, கருகதிய உணவு, தநபாய்யுணவு ஆகதியனை உணவு ததபாடர்பபானை பகடுகளபாம்.

இல்லம் ததபாடர்பபானை பகடுகள்
கல்தூண் சரிந்த வவீடு, இடிந்த தூண், மரனையவில் எந்நபாளும் சண்ரடயும் சச்சரைவும், சதிரதந்த
கூரரை, நவீதரைபாழுகும் வவீடு, மங்கதில் வவீடு, வவீட்டில் தருக்கதின் சண்ரட முதலதியனை இல்லம் 
ததபாடர்பபானை பகடுகளபாம்.
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பயபாகதிக்குரிய பகடுகள்
பயபாக நதிரலயவில் இருப்பவனுக்கு எண்ணவிபய சதினைத்தல், தபபாருள், குலம் என்பனை 
பகடுகளபாம்.

 முடிப்பபாக, பமற்கூறைதிய கருத்துக்கரள பநபாக்கும்தபபாழுது கபாலத்ததிற்பகற்றைபார்பபபால் 
பகடுகளளன் எண்ணவிக்ரகயும் தபருகதிக் தகபாண்படதபான் வருகதின்றைததன்பரதயும், அவர் 
சமண சமயத்ரதத் தழுவவியவர் என்பரதயும், பவிரைபாமணவியர்கரளப் பபபாற்றுபவர் 
என்பரதயும், சதில சமகங்கரள (முகமததியர், வணவிகர், இரடயர்) புறைந்தள்ளளயுள்ளபார் 
என்பரதயும், தபண்டிர் ததபாடர்பபானை பகடுகள் மதிததியபாக கூறைதியுள்ளரமயவிலதிருந்து 
தந்ரதவழதிச் சமகத்ரத நதிரலநதிறுத்த பவண்டும் எனும் ததபான்மம் அவரிடத்து 
நதிலவுவரதயும்  அறைதிய முடிகதின்றைனை.

பகடுகள் இல்லபாத உலரகக் கபாண்பது அரிது என்பரத ஒவ்தவபாரு கபாலக்கட்டத்ததிலும் 
எழுதப்பட்ட இலக்கதியங்கள் சட்டிக் கபாண்பவித்துக் தகபாண்பட வருகதின்றைனை. அக்பகடுகரளத் 
தவவிர்த்து இன்பமுடன் வபாழபவண்டும் என்பபத இலக்கதியக் கரலஞரின் எண்ணம். 
இருப்பவினும் அரத மனைளதன் பவின்பற்றுவததில்ரல என்பபத நடப்பவியல்சபார் உண்ரம. 
பவின்பற்றைபாரமக்கு அக்பகடுகள் அரனைத்தும் ஏதபாவததபாரு வரகயவில் பழக்க வழக்கமபாகவும்,
பண்பபாடபாகவும், வவிழபாவவிற்குரியதபாகவும் அரமந்துவவிடுகதின்றைனை என்பபதயபாம். இதற்குச் 
சபான்றைபாக பட்டபாச தவடித்தரலச் சட்டிக்கபாட்டலபாம். பபாட்டபாச தவடிக்கும்பபபாது இரரைச்சல், 
கபாற்றுமபாசபபாடு, தூய்ரமக்பகடு, உடல்நலக்குரறைவு ஆகதிய தவீங்கபானைச் தசயல்கபள 
மதிகுததியபாக நதிகழ்கதின்றைனை. இதரனை அரனைவரும் அறைதிவர். இருந்தபாலும் மனைளதன், பவிறைந்தபால், 
பூப்தபய்ததினைபால், தரலவர் வருரக புரிந்தபால், வவிரளயபாட்டிபலபா பதர்தலதிபலபா 
தவற்றைதிவபாரக சூடினைபால், ததிருமணம் நதிகழ்த்ததினைபால், ததிருவவிழபா தகபாண்டபாடினைபால், இறைப்பு 
எய்ததினைபால் எனை அதன் பட்டியரல நவீட்டித்து பட்டபாரச தவடிக்கச் தசய்கதிறைபான். இது 
நரடமுரறை வபாழ்க்ரகயவில் இயல்பபானை ஒன்றைபாக உருப்தபற்றுவவிட்டது. இத்தன்ரம 
பபபான்பறை பவிறை தன்ரமக்குரிய பகடுகளும் அரமவதபால்  அரவ குரறைவதற்கபானை 
வபாய்ப்பவில்ரல என்பது தவளளப்பரட. இருப்பவினும் அரவகரளப் புறைந்தள்ள பவண்டும் 
என்பபத அறைநூல்களளன் கருத்தபாகப் புலப்படுகதின்றைது.

துரணைநதின்றரவ

நூல்கள்
1. அறைவபாணன் க. ப., 2007, ததிருக்குறைள் உரரை, தமதிழ்க்பகபாட்டம், தசன்ரனை.
2. இரறையடியபான் (தமபா.ஆ.), 2001, சர்வக்ஞர் உரரைப்பபா, உலகத்தமதிழபாரைபாய்ச்சதி நதிறுவனைம், 
தசன்ரனை.
3. பவலபாயுதம் பவிள்ரள சபாமதி., 1952, ததிருக்குறைள் தசபால்லரடவு, தமபாழதியரைசதிப் பததிப்பகம், 
தசன்ரனை.
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அகரைபாததிகள்
4. சபார்லச பவிலதிப்பு பவிரைவுன், 1985, ஆங்கதிலம் – ததலுங்கு அகரைததி, ஆசதியன் கல்வவி நதிறுவனைம், 
தசன்ரனை.
5. ..................., 2011, ததலுங்கு – ஆங்கதில அகரைபாததி, ஆசதியன் கல்வவி நதிறுவனைம், தசன்ரனை.
6.  சகீனைளவபாசன் டபா. பபா. ச., 2006, தமதிழ் – கன்னைட இருதமபாழதி அகரைபாததி, பவிரியதரிசதினைள 
பததிப்பகம், தபங்களூர்.
7. பவபானைந்தம் பவிள்ரள ச., 2012, பவபானைந்தர் தமதிழ்ச்தசபால்லகரைபாததி, நதியூ தசஞ்சூரி புத்தக 
நதிரலயம், தசன்ரனை.
8. லதிப்பகபா, 2011, தமதிழ் – தமதிழ் – ஆங்கதில அகரைபாததி, லதிப்பகபா பததிப்பகம், தசன்ரனை.
9. ............., 2012, ஆங்கதிலம் – ஆங்கதிலம் – தமதிழ் அகரைபாததி, லதிப்பகபா பததிப்பகம், தசன்ரனை.

neyakkoo27@gmail.com
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8.வசதொபதொசக்ததியவின் நதொவல்கள ‘தகதொரில்லதொ,ம் குறதித்து’ -- ச. குபணஸ்வரைன் - 

ஆய்வுச்சருக்கம்:
பஷபாபபாசக்ததியவின்  ‘தகபாரில்லபா’, ‘ம்’ ஆகதிய நபாவல்கள் ஈழப்பபபாரைபாட்ட அரைசதியல் 
வரைலபாற்ரறைப் புரனைவபாக்கதிய பரடப்புக்களபாகும்.  புகலதிடத்ததில் இருந்து தவளளவந்தவற்றுள் 
உள்ளடக்கத்தபாலும்  உருவத்தபாலும் புரனைவுதமபாழதியபாலும் வவித்ததியபாசங்கரளக் 
தகபாண்டரவ. ‘தகபாரில்லபா’ ஈழப்பபபாரைபாட்டம் ததபாடங்கதிய வரைலபாற்று ஓட்டத்ரத ஒரு 
பகுததியபாகச் சதித்ததிரிக்கதிறைது. தமதிழ்ப் பபபாரைபாளள அரமப்புக்களளன் ஆரைம்ப கபாலச் தசயற்பபாடுகள்,
அவற்றுக்கதிரடயவிலபானை முரைண்பபாடுகள்  ஆகதியவற்ரறை நதிஜ மபாந்தர்களளன் கரதகளளன் 
ஊடபாகச் தசபால்கதிறைது. ‘ம்’ நபாவலும் இந்தப் பபபாரைபாட்ட அரைசதியலதின் ததபாடர்ச்சதியபானை 
வவீழ்ச்சதியவிரனைப் பபசகதிறைது. நபாவல்கள் இரைண்டிலும் அததிகபாரைமும் துபரைபாகமும் தப்பவித்தலும் 
இயலபாரமயும் நதிரறைந்ததிருப்பரதக் கபாணலபாம். இவற்றைதில் தவளளப்படும் எள்ளலுக்கூடபாக 
ஈழ அரைசதியல் பற்றைதிய வவிமர்சனைமும் முன்ரவக்கப்படுகதிறைது. இரைண்டு நபாவல்களும் 
மரைபுமுரறையபானை கரத தசபால்லும் உத்ததிரய நதிரைபாகரிக்கதின்றைனை. முதலதில் ஒரு பபபாரைபாளளயபாக
இருந்து பவின்னைர் எழுத்தபாளரைபானை பஷபாபபாசக்ததிக்கு பபபாரைபாட்டச்சூழல் அன்னைளயமபானைதல்ல 
என்பதும் இங்கு குறைதிப்பவிடபவண்டும். இவ்வரகயவில், ஈழப் பபபாரைபாட்ட வரைலபாற்ரறைப் 
புரனைவபாக்கதிய புகலதிட நபாவல்கள் என்றைவரகயவில்  தமதிழ்ச்சூழலதில் 
கவனைத்ததிற்குரியனைவபாகவும் வவிரிவபானை ஆய்வவிற்குரியனைவபாகவும் அரமந்துள்ளனை.

அறைதிமுகம்
பமற்குலக நபாடுகளளல் புலம்தபயர்ந்து வபாழ்ந்து வருகதின்றை இலங்ரகப் பரடப்பபாளளகளளல் 
பஷபாபபாசக்ததி கவனைத்ததிற்குரியவர்.    பஷபாபபாசக்ததி பவிரைபான்சதில் புலம்தபயர்ந்து வபாழ்ந்து 
வருகதிறைபார். இவரின் ‘தகபாரில்லபா’, ‘ம்’ ஆகதிய நபாவல்களும், ‘பதசத்துபரைபாகதி’, ‘எம்ஜதிஆர் 
தகபாரலவழக்கு’ ஆகதிய சதிறுகரதத் ததபாகுததிகளும் புரனைவவிலக்கதியங்களபாக வந்துள்ளள. 
பஷபாபபாசக்ததியவின் ‘தகபாரில்லபா’, ‘ம்’ ஆகதிய இரைண்டு நபாவல்களும் தமது கரதகளுக்கு 
அடிப்பரடயபாக இனைப்பபபாரைபாட்ட சூழரல எடுத்துக் தகபாள்கதின்றைனை. தகபாரில்லபா 
ஈழப்பபபாரைபாட்ட அரைசதியரல ரமயப்படுத்ததிய நபாவல். அபதபபபால ‘ம்’ நபாவலதிலும் பபரினைவபாத
ஒடுக்குமுரறையவின் வவிரளவுகளளல் ஒன்றைபானை தவலதிக்கரடப் படுதகபாரலச் சம்பவங்களும், 
தமதிழர்கள் மமீதபானை இனைதவறைதித் தபாக்குதல்களும் வவிரிவபாகப் பததிவபாகதியுள்ளனை. இந்த 
வரகயவில் பஷபாபபாசக்ததியவின் புரனைவுகளபானை தகபாரில்லபா, ம், ஆகதிய இரைண்டு 
நபாவல்கரளயும்  ரமயமபாகக் தகபாண்டதபாக இக்கட்டுரரை அரமந்துள்ளது

‘தகபாரில்லபா’  நபாவல்
‘தகபாரில்லபா’ நபாவல் ஈழப் பபபாரைபாட்ட அரைசதியரலப் புரனைவபாக்கதிய வவித்ததியபாசமபானை பரடப்பு. 
அகததியபாகப் பவிரைபான்சதில் தஞ்சம் பகபாரும் யபாக்பகபாபு அந்பதபாணவிதபாசன் என்றை இரளஞனைளன் 
அகததி வவிண்ணப்பத்துடன் இந்நபாவல் ததபாடங்குகதின்றைது.
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இலங்ரகயவில் உயவிர்வபாழ முடியபாத நதிரலயவிபல அங்கதிருந்து தப்பவி, பவிரைபான்சக்கு உள் 
நுரழந்து அகததியபாக ஏற்றுக்தகபாள்ளுமபாறு பகபாருகதிறைபார். பவிரைபான்சதில் இவரின் அகததி 
வவிண்ணப்பம் மன்று முரறையும் நதிரைபாகரிக்கப்பட்டு உடனைடியபாக அந்நபாட்ரட வவிட்டு 
தவளளபயறுமபாறு பணவிக்கப்பட்டபபபாதும் பமன்முரறையபீடு தசய்வதபாக அரமகதின்றை 
கடிதத்ததில் ஒருபகுததியுடன் நபாவல் ததபாடங்குகதின்றைது.

“எனைது தபாய்நபாட்டில் எனைக்கும் குடும்பத்ததினைருக்கும் இலங்ரக - இந்ததிய 
இரைபாணவத்ததினைரைபாலும் தமதிழ்ப் பபபாரைபாளளக் குழுக்களளனைபாலும் ஏற்பட்ட தகபாடுரமகளபால் 
எனைது உடல் மனைநதிரலகள் சதிரதவரடந்த நதிரலயவிலும் இரைண்டு வருட சதிரறைவபாசத்ததின்  
பவின்பும் எனைது உயவிரரைப் பபாதுகபாக்கும் பநபாக்கத்பதபாடு சதிறைதிலங்கபாவவில் இருந்து தப்பவி வந்து 
தங்கள் நபாட்டில் அரைசதியல் தஞ்சத்ரதக் பகபாரிபனைன். ஆனைபால் எனைது தஞ்சக் பகபாரிக்ரகரய
நவீங்கள் மன்று தடரவகள் நதிரைபாகரித்து வவிட்டீர்கள். என்ரனை பவிரைபான்ரஸ வவிட்டு உடபனை 
தவளளபயறுமபாறு தபபாலதிசபார் கட்டரளக்கடிதம் அனுப்பவியுள்ளபார்கள். நபான்   தவளளபயறைதி 
எங்பக தசல்வது? எனைது தபாய் நபாட்டில் எனைக்கு நடந்த தகபாடுரமகரளயும் ஏற்பட்ட உயவிர் 
அபபாயத்ரதயும் நபான் வவிபரைமபாக தங்களுக்குத் ததரிவவித்ததிருந்துங்கூட நவீங்கள் ‘25 ஜஹூரல 
1952 தஜனைளவபாச் சட்டத்ததின் இரைண்டபாவது பவிரிவவின்’  ககீழ் மன்று தடரவகளும் எனைக்கு 
அரைசதியல் தஞ்சத்ரத நதிரைபாகரித்துள்ளவீர்கள். ” (1)

     என்றைவபாறு அரமகதின்றை இந்நபாவலதின் ததபாடக்கம் அகததியபாக தஞ்சம் பகபாருவதபாக 
அரமந்துள்ளது. ஏரனைய பகுததிகள் ஈழப்பபபாரைபாட்ட அரைசதியல் பற்றைதி பபபாரைபாளளகளளன் 
தசயற்பபாடுகள் பற்றைதி, மக்களளன் நதிரல பற்றைதி எள்ளலும் துயரைமும் ததும்ப 
தவளளப்படுத்துகதின்றைது.

    யபாழ்ப்பபாணத்ததில் தமதிழ்ப்பபபாரைபாளள அரமப்பவிலதிருந்து வவிலகதி, இலங்ரக அரைசபாங்க 
பரடகளளனைபால் சதித்ததிரைவரதப்பட்டு அங்கதிருந்து தகபாழும்பு வந்து பவிடிபட்டு பவின்னைர் 
அங்கதிருந்து தப்பவிப் பவிரைபான்சதில் அகததியபாக தஞ்சம் பகபாருவது வரரையவிலபானை பல கரதகள் 
இந்நபாவலதில் தசபால்லப்படுகதின்றைனை.

     பபபாரைபாளள அரமப்புக்களளன் தசயற்பபாடுகள், அவற்றைதின் முரைண்பபாடுகள், மக்களளன் 
பங்களளப்புகள், இரைபாணவத்ததினைரின் நடவடிக்ரககள், தபாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மமீதபானை 
ஒடுக்குமுரறைகள் , தமதிழர்களளன் உள்ளுர் அரைசதியல் எனைப் பல சம்பவங்கரள 
புரனைவபாக்குகதின்றைது தகபாரில்லபா.

     இந்நபாவலதில் இரைபாணவத்ததினைரிடம் பவிடிபட்டவர்களளன் நதிரல பற்றைதி வரும் ஒரு 
சதித்ததிரிப்பு பவின்வருமபாறு அரமகதிறைது.

     “இரைபாணவத்ததினைரைது வபாகனைத்துக்குள் தூக்கதிதயறைதியப்பட்டு வவிழுந்த என்ரனை ஒரு 
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இரைபாணவத்ததினைன் மதிகுந்த ஆதரைபவபாடு தூக்கதி இருக்ரகயவில் உட்கபாரை ரவத்தபான். நபான் 
இரைத்தத்தபால் பதபாய்ந்த ஒரு இருக்ரகயவில் உட்கபாரை ரவக்கப்பட்டிருப்பரதக் கவனைளத்பதன். 
என் அருபக இரைத்தத்ததில் பதபாய்ந்த ஒரு தபரிய சட்டிப் பனைங்கபாய் அளவபானை தபபாததி 
இருப்பரதயும் கண்படன். என்ரனை ஆதரைபவபாடு தூக்கதிய அந்த இரைபாணவத்ததினைன் அந்தப் 
தபபாததிரய எடுத்து என் மடியவில் ரவத்ததிருக்குமபாறு இளளத்துக் தகபாண்பட தசபான்னைபான். 
தமள்ள தபபாததிரய எடுத்து மடியவில் ரவக்கும்பபபாதுதபான் அது ஒரு உரைச்சபாக்கதிபல 
தபபாததியப்பட்டிருக்கும் மனைளதத் தரல என்பரத உணர்ந்து தகபாண்படன். எனைக்கபாகவும் 
இவர்கள் ஒரு உரைச்சபாக்ரக ரவத்ததிருக்கதிறைபார்கள் எனை நம்பத் ததபாடங்கதிபனைன்." (2)

     இவ்வபாறைபானை அததிர்ச்சதி நதிரைம்பவிய பகுததிகள் இந்நபாவலதில் மதிகச் சபாதபாரைணமபாக 
ததபாடர்ச்சதியபாக தசபால்லப்படுவரதக் கண்டுதகபாள்ளலபாம்.

     ஈழப்பபபாரைபாட்ட அரைசதியரல ரமயப்படுத்ததிய நபாவதலன்றைபாலும்; அததில் மக்கள் 
இலங்ரக அரைசதினைபால் பட்ட துயரைச்சம்பவங்களும் எடுத்துக் கபாட்டப்படுகதின்றைனை.

தமதிழர்கள் ரகது தசய்யப்படுதல், மக்கள் மமீதும் குடியவிருப்புகள் மமீதும் தபாக்குதல்கள் 
தசய்வது, தநடுந்தவீவு குமுததினைளப் படுதகபாரலச் சம்பவம், யபாழ். பகபாட்ரட சம்பவங்கள் 
என்பனை எல்லபாம் இந்நபாவலதில் பபரினைவபாத ஒடுக்குமுரறையவின் பததிவுகளபாகவுள்ளனை.

‘ம்’ நபாவல்
பஷபாபபாசக்ததியவின் மற்தறைபாரு நபாவல்தபான் ‘ம்’. இதுவும் ஈழப்பபபாரைபாட்ட அரைசதியலதின் 
இன்தனைபாரு புரனைவு. ஆனைபால் தகபாரில்லபா ஏற்படுத்ததிய பபாததிப்பவிரனை ‘ம்’ ஏற்படுத்ததியதபா 
என்பது பகள்வவிக்குரியது. ‘ம்’ நபாவலதிலும் பபரினைவபாத ஒடுக்குமுரறையவின் வவிரளவுகளளல் 
ஒன்றைபானை தவலதிக்கரடப் படுதகபாரலச் சம்பவங்களும், தமதிழர்களளன் மமீதபானை இனைதவறைதித் 
தபாக்குதல்களும் வவிரிவபாகப் பததிவபாகதியுள்ளனை.

     ‘ம்’  என்றை நபாவல் உண்ரமச்சம்பவங்களும் புரனைவும் கலந்த பரடப்பு. தன் மகளளன் 
கர்ப்பத்ததிற்குக் கபாரைணமபானை பநசகுமபாரைனைளன் கரதயுடன் நபாவல் ததபாடங்குகதிறைது. ஈழத்ததில் 
பபபாரைபாளள அரமப்புக்களுடன் ததபாடர்புட்ட கபாரைணங்களபால் இலங்ரக அரைச பரடகளளனைபால் 
ரகது தசய்யப்பட்டு சதித்ததிரைவரதப்படுதல் பவின்னைர் சதிரறையவிலதிருந்து தப்புதல்,  
பபபாரைபாளளகளளடம் பவிடிபடுதல் என்று ததபாடங்கதிய கரத இறுததியவில் புகலதிடத்ததில் இன்தனைபாரு 
இரளஞர் கூட்டத்ததினைரிடம் அகப்பட்டு சதித்ததிரைவரதப்படுதபலபாடு முற்றுப்தபறுகதிறைது.

     நபாவலதின் ததபாடக்கம் மற்றும் இறுததிப்பகுததிகரளத் தவவிரை ஏரனையவற்றைதில் ஈழத்ததின் 
அரைசதியல் வரைலபாறு தசபால்லப்படுகதிறைது. ஈழப்பபபாரைபாட்டம் ஆரைம்பவித்தபபபாது இருந்த 
இரளஞர்களளன் தசயற்பபாடுகள், ரகதுகள், சதித்ததிரைவரதகள், கபாட்டிக்தகபாடுப்புக்கள், 
தண்டரனைகள், சபகபாதரைப்படுதகபாரலகள் என்பவற்றைதின் ஒரு குறுக்கு தவட்டுமுகமபாக 
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இந்நபாவல் அரமந்துள்ளது.

     இந்நபாவலதில் வரும் பநசகுமபாரைன் என்றை பபாத்ததிரைம் முற்றைதிலும் வன்முரறையும் 
துபரைபாகமும் இயலபாரமயும் நதிரறைந்த பபாத்ததிரைமபாக அரமந்துள்ளது. ஆரைம்பத்ததில் பபபாரைபாளள 
அரமப்புடன் இரணந்து தசயற்படுகதின்றைரம. பவின்னைர் ரகது தசய்யப்பட்டபவின்னைர் தபான் 
தப்பவிக்தகபாள்வதற்கபாக தனைக்கு உதவவியவர்கரளக் கபாட்டிக்தகபாடுத்தல் எனை யதபார்த்தமும் 
இயலபாரமயும் நதிரறைந்த பபாத்ததிரைமபாக அரமந்துள்ளது.

     இந்நபாவலதில் இரழபயபாடும் முக்கதியமபாக இரைண்டு அம்சங்கரள குறைதிப்பவிடலபாம். ஒன்று
அவலமும் இயலபாரமயும் துபரைபாகத்தனைமும் நதிரறைந்த கரதக்கூறுகள். மற்ரறையது 
பபபாரைபாளளகளளன் பபபாரைபாட்டம் சபார்ந்த எள்ளல் நதிரறைந்த கரதக்கூறுகள்.

     இததில் முதலபாவது அம்சபம நபாவல் முழுவதும் வவிரைவவியுள்ளது. பநசகுமபாரைன் 
இரைபாணவத்ததினைரிடம் ரகது தசய்யப்பட்டதுமுதல் இரத அவதபானைளக்கலபாம்.

     ரகது தசய்யப்பட்டு சதித்ததிரைவரதப்படுதல், சதிறைதிகபாந்தமலர் 
சதித்ததிரைவரதக்குட்படுத்தப்பட்டு தகபாடூரைமபாகக் தகபால்லப்படுதல், கரலச்தசல்வன் 
தப்பவிபயபாடும் சந்தர்ப்பத்ததில் தபற்பறைபார் முன்பபாகபவ சட்டுக் தகபால்லப்படுதல், 
தவலதிக்கரடச் சதிரறையவில் கண்முன்னைபாபல மனைளதர்கள் பகபாடரியபாலும் பவிறை ஆயுதங்களபாலும்
தவட்டியும் சட்டும் அடித்தும் தகபால்லப்படுதல். பவிடித்துரவக்கப்பட்டிருந்த சக பபபாரைபாளளகள் 
இன்தனைபாரு பபபாரைபாளள அரமப்பபால் கூட்டபாகக் தகபாரல தசய்யப்படுதல்  ஆகதிய 
சம்பத்ததிரைட்டுக்கள் இந்நபாவலதில் பததிவுதபற்றுள்ளனை. 

     “இது எமது வபாழ்வு. இதுவரரை நபாம் அநுபவவித்த துயரைக் தகபாடுரமரய, துன்பக் 
தகபாடுரமரய-வபாழ்வவியல் அழதிவுகரள, சமகச் சதிதறைரல- சமகசகீவவியத்ததின் உரடரவச் 
தசபால்கதின்றைதவபாரு பரடப்பபாக, நபாம் வபாழ்ந்த-வபாழும் வபாழ்ரவ, அதன் நதிசத் தன்ரமபயபாடு,
குரூரைம் நதிரறைந்த பபபாரைபாட்ட வபாழ்ரவ, பதபாழரமரயத் துண்டமபாகத் தறைதித்த பகபாரழத் 
தனைத்ரத, அதன் தமபாழதியூபட மனைளத அழதிரவச் தசபால்லுதல் 'ம்'இனைது மனைளதக் 
பகபாசமபாகவும், கரலப் பண்பபாகவும் எம் முன் வவிரிந்து கபாட்சதிப்படுத்துகதிறைததன்று கூறைதிக் 
தகபாள்வதுதபாம் என்ரனைப் தபபாருத்தவரரை சபாத்ததியம்.”  (3)

     மறுபுறைம் எள்ளல் நதிரறைந்த கரதக்கூறுகள் ஈழப்பபபாரைபாட்டம் சம்பந்தப்பட்டரவயபாக 
உள்ளனை.

      முதற்தபாக்குதலுக்கு தசல்லும் பநரைம் பதற்றைத்ரதத் தவவிர்ப்பதற்கு கள்ளுக் 
குடித்துவவிட்டு வந்ததபாகச் தசபால்லும் கரலச்தசல்வனுக்கு பநசகுமபாரைன் தண்டரனை 
தகபாடுக்கும் பகுததிதயபான்று நபாவலதில் வருகதிறைது.

 பததிவுகள் ©  2020



55                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

 “ஒரு பரனைரயக் கட்டிப்பவிடிக்குமபாறு பநசகுமபாரைன் உத்தரைவவிட்டபான். கரலச்தசல்வன் 
கட்டிப்பவிடித்தபான். பநசகுமபாரைன் இடுப்பு தபல்ரட அவவிழ்த்துக் கரலச்தசல்வனைளன் முதுகதில் 
வவீசதினைபான். இரைண்டு மன்று அடிகள் அடித்தவன் நதிறுத்ததிவவிட்டு பதபாழர் நபான் தசய்வது 
சரிதபாபனை என்று கரலச்தசல்வனைளடம் பகட்டபான்.” (4)

     இயக்கங்கள் ததபாடர்பபானை இந்த எள்ளல் இந்நபாவலதில் பல இடங்களளல் ததபாடர்கதிறைது.  
பநசகுமபாரைன் பவிடிபட்டபபபாது அவனைளன் தகப்பன் எப்பபபாபதபா வவீட்ரடவவிட்டு ஓடிப்பபபானை 
பதபாட்டப்புறைச்சதிறுவனைளன் மரைணத்ரதக் கபாரைணம் கபாட்டி நபாங்களும் மபாவவீரைர் குடும்பம் எனை 
நடித்தல், சதிரறையவில் மரலக்கு மரல இயக்கங்களபாக பவிரிந்ததிருத்தல், 
தகபாள்ரளச்சம்பவத்ததில் பவிடிபட்டவர்கள் மமீதபானை பகள்வவிகள், கரல நதிகழ்ச்சதிகளளல் 
இடம்தபறும் தபபாது அறைதிவுப் பபபாட்டிகள்… இவ்வபாறைபாக பல சம்பவங்கரள இந் நபாவலதின் 
எள்ளலுக்கு எடுத்துக்கபாட்டுக்களபாக குறைதிப்பவிடலபாம்.

மததிப்பபீடு
உள்ளடக்கத்ததில் மட்டுமல்லபாமல் உருவத்ததிலும் நவவீனை இலக்கதியத்ததின் சதில எத்தனைங்கரள 
இரைண்டு புரனைவுகளும் கபாட்டி நதிற்கதின்றைனை.

     நபாவல்கள் இரைண்டும் பநர்பகபாட்டிலபானை கரததசபால்லரலச்  சதிரதக்கதின்றைனை. 
பஷபாபபாசக்ததியவிடம் இந்த வடிவமபாற்றைம் அவரைது இப்புரனைகரதகளளல் மதிக வலுவபாகத் 
ததரிகதின்றைது அபதபபபால் சதிறுகரதகளளலும் பவின்நவவீனைத்துவ உத்ததியவில் இந்த வடிவச் 
சதிரதப்பு பமற்தகபாள்ளப்பட்டுள்ளது.  இந்த வடிவமபாற்றைத்ரத புறைநதிரலயவிலும் 
அகநதிரலயவிலும் கண்டுதகபாள்ள முடியும்.

     ஈழத்தமதிழ்ப் பரடப்புக்களளபலபய  தகபாரில்லபாவவின் சதித்தரிப்பு வவித்ததியபாசமபானைது. 
கடிதம், கவவிரத, அடிக்குறைதிப்பு, உண்ரமச் சம்பவங்கள், பந்ததி பவிரிக்கப்பட்டு இலக்கங்கள் 
இடப்பட்டு கரத கூறுதல், எனை மரைபவின் சபாத்ததியங்கரள நதிரைபாகரித்து புததியததபாரு புரனைவபாக
கபாட்சதிதருகதிறைது.

இதரனை ‘நுண் சதித்தரிப்புகள் கூறும் மபாற்று வரைலபாறு’ என்று தஜயபமபாகன் 
குறைதிப்பவிடுகதின்றைபார். அவர் பமலும் ,

“….வரைலபாறு என்றை வவிசதித்ததிரைமபானை, குரூரைமபானை அபத்தமபானை, நுரரைபபபால உரடந்தழதிந்தபடிபய 
இருக்கும் ‘கரத’ குறைதித்து நம்மதிடம் தசபான்னைபடிபய இருக்கதிறைது…….நரட, உததிரிச் 
சதித்தரிப்புகளளன் கூட்டமபாக உள்ள கட்டரமப்பு, அங்கதம் நதிரைம்பவிய வரைலபாற்றுத் தரிசனைம் 
ஆகதியவற்றைதில் இந்நபாவலுக்குச் சமபானைமபாகச் தசபால்ல தமதிழதிலக்கதியத்ததில் ஒபரை ஒரு 
நூல்தபான் உள்ளது.  ப.சதிங்கபாரைத்ததின் ‘புயலதிபல ஒரு பதபாணவி’…..” (5)
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     என்று எழுதுகதின்றைபார்.

     அபதபபபால ‘ம்’ நபாவலதின் ததபாடக்கத்ததிலும் இறுததியவிலும் வருகதின்றை கரதகள் 
நபாவலதின் இறுததிப்பகுததியவில் வருகதின்றை குததிரரைவண்டி பற்றைதிய குட்டிக்கரத என்பனை 
உள்ளவீடபாக குறைதியபீடபாகக் கருதுவதற்கு வபாய்ப்புண்டு. இந்நபாவலதிலும் தகபாரில்லபா பபபான்று 
சதிறுசதிறு தரலப்புக்தகபாடுத்து கரத தசபால்லப்படுகதின்றை அரமப்பு கபாணமுடிகதிறைது. முன் பவின்
பகுததிகரளத் தனைளபய பவிரித்ததடுத்தபால் ஏரனையரவ கட்டுரரைகள் பபபால பதபாற்றைம் 
தகபாள்ளக்கூடிய நதிரல உண்டு. ஆனைபாலும் பஷபாபபாசக்ததியவின் புரனைவுதமபாழதி அதரனை 
தவற்றைதிகரைமபானை பரடப்பபாக்கதி வவிடுகதின்றைது.

     இவ்வபாறைபாக பஷபாபபாசக்ததியவின் புரனைவுகளளல் அரவ எடுத்துக் தகபாண்ட தபபாருட்பரைப்பு,
அவற்ரறைச் தசபால்வதற்குக் ரகதகபாடுக்கும் பவின்நவவீனைத்துவ இலக்கதிய தநறைதி, அதற்பகற்றை 
தசபால்லபாடல் என்பவற்ரறைக் குறைதிப்பவிடலபாம். புலம்தபயர்ந்பதபாரின் தமதிழ்ப்புரனைவுகளளல் 
அதன் அரைசதியலபாலும் அழகதியலபாலும் தபரிதும் வவித்ததியபாசப்பட்டிருக்கும் பஷபாபபாசக்ததியவின் 
புரனைவுகள் மதிக நுண்ரமயபானை  ஆய்வவிரனை பவண்டி நதிற்கதின்றைனை.
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(4) பஷபாபபாசக்ததி; (2004),  ம், தசன்ரனை, கறுப்புப்பவிரைததிகள், பக். 38
(5) தஜயபமபாகன்;  கபாலம், கனைடபா, இதழ் 16
 
(இலங்ரக ததன்கதிழக்குப் பல்கரலக்கழகம் 2013 யூரல 6 -7 ஆந்ததிகததிகளளல் நதிகழ்த்ததிய 
3வது சர்வபதச ஆய்வரைங்கதில் வபாசதிக்கப்பட்ட கட்டுரரை)

பததிவுகள்,  23 நவம்பர் 2013
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9.க. ஆதவனைளின் ‘மண்மனைம்’ நதொவல் ஒரு பதொர்ரவ - ச. குபணஸ்வரைன் - 

அறைதிமுகம்
ஆதவன் கததிபரைசபவிள்ரள இலங்ரகயவில் யபாழ்ப்பபாணத்ரதச் பசர்ந்தவர். தற்பபபாது 
புலம்தபயர்ந்து தடன்மபார்க்கதில் வபாழ்ந்து வருகதிறைபார்.  மகபாஜனைபாக் கல்லூரியவில் கல்வவி 
கற்றைவர். 1980 இல் யபாழ்ப்பபாணப் பல்கரலக்கழகத்ததில் தமய்யவியல் துரறையவில் சதிறைதிது 
கபாலம் வவிரிவுரரையபாளரைபாகப் பணவிபுரிந்தவர். கவவிரத, நபாடகம், நபாவல், குறும்படம் 
ஆகதியவற்றைதில் ஈடுபபாடு மதிக்கவர்.  ‘ததருதவளள’ என்றை நபாடக ஆற்றுரகரய யபாழதில் 
அறைதிமுகப்படுத்ததியவர்களளல் ஒருவரைபாக அறைதியப்படுகதிறைபார்.     80 களளன் பவின்னைரைபானை ஈழத்து 
அரைசதியல் நதிரலரய எடுத்துக் கபாட்டும் கவவிரதகள் அடங்கதிய ‘உள்தவளள’ என்றை 
கவவிரதத்ததபாகுப்பு 1985 இல் தமதிழ் நபாட்டில் இருந்து தவளளவந்துள்ளது.  ஆதவன் 
புலம்தபயர்ந்த பவின்னைர் அங்கதிருந்து தவளளவந்த ஆரைம்பகபால இதழ்களளல்  ஒன்றைபாகதிய 
‘சவடுகள்’ சஞ்சதிரகயவில் ‘மண்மனைம்’ என்றை ததபாடர்கரதரய எழுததியுள்ளபார். புகலதிடத்ததில் 
‘சதிறுவர் அரைங்கு’ ததபாடர்பபானை தசயற்பபாடுகரள ததபாடர்ச்சதியபாக முன்தனைடுத்து வருகதிறைபார் 
என்பது அவர் ‘தமதிழ்3’ என்றை வபாதனைபாலதிக்கு வழங்கதிய தசவ்வவியவினூடபாக அறைதியமுடிகதிறைது. 
இரவ தவவிரை இலங்ரகயவில் பபபாரைபாளளகளுக்கும் அரைசக்கும் இரடயவிலபானை சமபாதபானை 
ஒப்பந்தம் நதிலவவிய கபாலத்ததில் இவர் இயக்கதிய  ’ஒரு இரைபாஜகுமபாரியவின் கனைவு’ என்றை 
சதிறுவர் ததபாடர்பபானை குறும்படமும் தவளளவந்துள்ளது.

ஆரைம்பகபால நபாவல்கள்
 90கள் வரரை தவளளவந்த புலம்தபயர்ந்பதபாரின் நபாவல்கரள முதற்கபாலகட்ட நபாவல்களபாகக்
கருதலபாம். இவ்வரகயவில் எமது கவனைத்ததிற்கு உட்படுபவர்களளல் ஆதவனும் பபார்த்ததிபனும் 
முக்கதியமபானைவர்கள்.

   1983 இல் இருந்பத ஈழத்தமதிழர்கள் அததிகளவவில் புலம்தபயரைத் ததபாடங்கதிவவிட்டனைர். 
எனைளனும் அங்கதிருந்து 80 களளன் நடுப்பகுததியவின் பவின்னைபரை சஞ்சதிரககளும் நூல்களும்  
தவளளவரைத் ததபாடங்குகதின்றைனை. அவ்வபாறு தவளளவந்த சஞ்சதிரககளளல் கவவிரத, சதிறுகரத, 
கட்டுரரைகபளபாடு ததபாடர்கரதகளும் தவளளவந்தனை. அததிகமபானை இதழ்களளல் இவற்ரறை 
அவதபானைளக்க முடிகதிறைது.

   ததபாடர்கரதயபாக தவளளவந்த ‘மண்மனைம்’ இதுவரரை நூலுருப் தபறைவவில்ரல. 
பநபார்பவயவில் இருந்து தவளளவந்த சவடுகள்1 சஞ்சதிரகயவில் 32 அத்ததியபாயங்களபாக 1989 இல்
இருந்து 1995 வரரை தவளளவந்து முற்றுப்தபற்றைது. 

   பபார்த்ததிபனைளன்2 முதல் நபாவல் “வவித்ததியபாசப்படும் வவித்ததியபாசங்கள்” 1986 இல் வருகதிறைது. 
இதுதபான் 80 களளல் புலம்தபயர்ந்தவர்களளடமதிருந்து தவளளவந்த முதல் நபாவலபாக உள்ளது. 
பபார்த்ததிபனைளன் ஏரனைய மன்று நபாவல்களும் 1990 ற்குள் வந்துவவிடுகதின்றைனை. பமலும் 
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‘தூண்டில்’ சஞ்சதிரகயவில் தவளளவந்து முற்றுப்தபறைபாத ‘கனைரவ மதிததித்தவன்’ 
ததபாடர்கரதயும் இக்கபாலப்பகுததியவிபலபய வருகதிறைது. அபதபபபால் இரைபாபஜஸ்வரி 
பபாலசப்பவிரைமணவியத்ததின் “ததில்ரலயபாற்றைங்கரரை” 1987 இல் வருகதிறைது.

   பமற்குறைதிப்பவிட்ட பரடப்புக்கள் அததிகமும் தபாயகநதிரனைவு சபார்ந்தனைவபாகபவ 
அரமந்துள்ளனை என்பது கவனைத்ததிற் தகபாள்ளபவண்டியதபாகும். இந்த அடிப்பரடயவில் க. 
ஆதவனைளன் ‘மண்மனைம்’ என்றை நபாவரல பநபாக்கலபாம்.

மண்மனைம் - கரதயும் கரதப்பண்பும்
 ‘மண்மனைம்’ அடிப்பரடயவில் தபாயக நதிரனைவு ததபாடர்பபானை ஒரு நபாவலபாகும். இந்நபாவலதின் 
கரதபயபாட்டத்துக்கு ஆதபாரைசருததியபாக இருப்பது  ஒரு கபாதற்கரத. ஆனைபால் அதற்கு 
ஊடபாகச் தசபால்லப்படும் வவிடயங்கள் மதிக முக்கதியமபானைரவ. 80 களளன் இறுததிப்பகுததியவில் 
பபபாரைபாளளக் குழுக்களளன் உருவபாக்கமும் தசயற்பபாடுகளும்,  அரைச பரடகளளன் 
அச்சறுத்தல்கள், ரகது, சதித்ததிரைவரத, தகபால்லப்படுதல் ஆகதியனை மதிக எளளரமயபாகச்  
சம்பவங்களளன் ஊடபாக இந்நபாவலதில் தசபால்லப்படுகதின்றைனை.

   மண்மனைம் நபாவலதில் பவிரைதபானை பபாத்ததிரைம் ரைகுநபாதன். ரைகுநபாதனைளன் கரதபயபாடுதபான் நபாவல்
வவிரிகதிறைது. ரைகுநபாதனைளன் நண்பனைபாக வரும் ‘சபரைஷ்’ மற்றும் ரைகுநபாதனைளன் கபாதலதி சசகீலபா 
ஆகதிபயபார் நபாவலதின் வளர்ச்சதிக்குத் துரணபுரியும் பபாத்ததிரைங்கள்.

   தகபாழும்பவில் ஒரு பதநவீர்க்கரடயவில் இருந்து “ நவீ இந்த உலகத்ததில் எரத நம்புகதிறைபாய்” 
என்றை பகள்வவியுடன் நபாவல் ததபாடங்குகதிறைது. அக்கபாலத்ததில் ஈழவவிடுதரலப் 
பபபாரைபாட்டத்துக்கபாகப் புறைப்பட்ட இயக்கங்களளல் நவீ எந்த இயக்கத்ரத நம்புகதிறைபாய் என்பபத 
சபரைரஷ பநபாக்கதிய ரைகுநபாதனுரடய பகள்வவியபாகும். இவ்வபாறைபானை உரரையபாடல்களளன் ஒரு 
கட்டத்ததில் சபரைஷ் ரைகுநபாதரனை வவிட்டுப் பவிரிந்து வவிடுகதிறைபான்.

   “என்னைடபா சபரைஷ் என்னைதபான் நடந்தது I Don’t understand this, what happened to you?   
படபடப்புடன் பகட்டபான் ரைகு. சபரைஷ் எந்தவவித அததிர்ச்சதியும் அரடயபாமல் ரைகு ரகரய எடு 
நபான் ஒரு இயக்கத்ததில இருக்கதிறைன். அதுக்கு உன்னைபால உதவமுடியபாது. நவீ துபரைபாகதியபாக 
மபாறைபாதவரரைக்கும் உன்ரனைக் கபாப்பபாற்றைதிக் தகபாள்ளு”3

   என்று சபரைஷ், தபான் இலட்சதியத்பதபாடு வபாழ்வதபால் நமது நட்பு அதற்கு இரடயூறைபாக 
இருந்துவவிடும் என்பதபால் பவிரிந்து வவிடுகதிறைபான்.

   இந்தப் பவிரிவுடன் யபாழ்ப்பபாணத்துக்கு பவரல மபாற்றைலபாகதிச் தசல்லும் ரைகுநபாதன் 
ஒருபுறைமும், இயக்கச் தசயற்பபாடுகளுடன் சபரைசம் நபாவலதின் கரதபயபாட்டத்ததில் 
நகர்கதின்றைனைர். ஒரு கட்டத்ததில் இயக்கச் தசயற்பபாடுகளுக்கு ஊடபாக அறைதியப்பட்ட சபரைரஷத்
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பதடிவரும் இரைபாணவம் அவனைளன் தம்பவி கபணசபானைந்தரனை ரலற்பபபாஸ்ரில் அடித்துக் 
பகபாரைமபாகக் தகபான்று பபபாட்டுவவிட்டுப் பபபாகதிறைது.

   ததபாடரும் கரதபயபாட்டத்ததில் ரைகுநபாதனைளன் தங்ரகரய சபரைஷ் கபாதலதிக்கதிறைபான். ஒரு 
நபாள் அவளும் சபரைஷ் இருக்கும் இயக்கத்ததில் பசர்ந்துவவிடுகதிறைபாள். பவின்னைர் ஒரு 
சம்பவத்ததில் சயரனைற் கடித்து தசத்துவவிடுகதிறைபாள். அவளது சபாரவ இயக்கமும் ஊரும் 
இலட்சதியத்துக்கபாகச் தசத்துப்பபபானைபாள் எனைக் தகபாண்டபாடுகதிறைது. இச்சம்பவத்தபால் மனைமும் 
உடலும் பசபார்ந்துபபபாகதிறைபான் ரைகுநபாதன். பவின்னைர் ஊரில் நடக்கும் சூட்டுச் சம்பவமும் 
குண்டுதவடிப்பும் கரதயவில் கூறைப்படுகதிறைது. இததில் ரைகுநபாதனைளன் தந்ரதயும் குண்டுபட்டு 
இறைந்துவவிடுகதிறைபார்.

   இவ்வபாறைபானை இழப்புக்களுக்கு மத்ததியவில் தமகௌனைசபாமதியபாகத்ததிரியும் ரைகுநபாதன், ஒருமுரறை
சலூனுக்குச் தசல்லும் சந்தர்ப்பத்ததில் அவனுக்குக் கற்பவித்த ஆசதிரியரின் உரரையபாடலுக்கு 
ஊடபாக ததிருமணம் தசய்யும் வவிருப்பத்துக்குத் தூண்டப்படுகதிறைபான். அதற்கு ஆதபாரைமபாக 
அவனைது பபாடசபாரலக் கபாதல் உயவிர்தபறுகதிறைது. ஆனைபால் அதற்குள்தபான் குழப்பம் 
ஏற்படுகதிறைது.

   ரைகுநபாதன் தனைது கபாதலதி சசகீலபாரவக் கண்டது, பபசதியது, பகபாயவில்ததிருவவிழபாச் 
சந்தர்ப்பத்ததில் அவரளத் தனைளயபாகச் சந்ததித்தது, அவள் ததிருமணத்ரத மறுத்தது, பவின்னைர் 
ரைகுநபாதன் குடித்துவவிட்டு ஊரைறைதிய அவரளக் பகவலமபாகப் பபசதியது. சசகீலபா அவரனை 
தவறுத்து ஒதுக்கதி  “ரகரய வவிடுடபா நபாபய!” என்று அவரனை தவறுத்ததபாதுக்கதியது 
எல்லபாம் வவிலபாவபாரியபாகச் தசபால்லப்படுகதின்றைனை.

   இறுததியவில் தனைது கபாதல் பதபாற்றுப்பபபானைதற்கபானை கபாரைணத்ரதக் கண்டுபவிடித்து மமீண்டும் 
ஒன்று பசரும் பநரைத்ததில் இரைபாணவம் ரைகுநபாதரனைப் பவிடித்துச் தசன்று வவிடுகதிறைது. 
ரைகுநபாதனைளன் தங்ரக இயக்கத்ததில் இருந்ததற்கபாகவும், சபரைசதின் நண்பன் என்றை 
கபாரைணத்ததிற்கபாகவும் தகபாரூரைமபாகச் சதித்ததிரைவரத தசய்து தசத்துப்பபபாகும் நதிரலயவில் 
ரைகுநபாதரனை பற்ரறைக்குள் எறைதிந்துவவிட்டுப் பபபாகதிறைது. இறுததியவில் ரவத்ததியசபாரலயவில் 
சயநதிரனைவவில்லபாமல் கட்டிலதில் கதிடக்கும் ரைகுநபாதனைளன் உடரலத் தழுவவி சசகீலபா அழுகதின்றை 
சம்பவத்துடன் நபாவல் முற்றுப்தபறுகதிறைது. 

பபாத்ததிரைங்களளன் இயல்புநதிரல
   நபாவலதின் பவிரைதபானை பபாத்ததிரைம் ரைகுநபாதன். கரத நகர்வுக்கு ஏற்ப சபரைஷ் மற்றும் 
ரைகுநபாதனைளன் கபாதலதி சசகீலபா ஆகதிபயபார் அடுத்து முக்கதியம் தபறும் பபாத்ததிரைங்களபாக 
அரமகதின்றைனை. இம்மன்று பபாத்ததிரைங்கரளயும் சற்றைதிபய நபாவல் வவிரிகதிறைது.

   இந்நபாவலதில் ரைகுநபாதன் ஒரு யதபார்த்தவபாததியபாக சதித்ததிரிக்கப்படுகதிறைபான். அததிகம் எந்த 
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வவிடயத்ரதயும் துருவவி ஆரைபாய்ந்து முடிதவடுப்பவனைபாகவும் அததிகபாரைமும் பகட்டும் 
பபபாலதியும் இல்லபாத பநர்ரமயபானை பபாத்ததிரைமபாகவும் சதித்ததிரிக்கப்பட்டுள்ளபான்.

   சபரைஷ்  என்றை பபாத்ததிரை வபார்ப்பு ஆரைம்பம் பபபாலபவ இறுததிவரரையும் மதிக அரமததியபானை 
பபாத்ததிரைமபாக உருவபாக்கப்பட்டுள்ளது. அததிகம் உரரையபாடலதில் பங்தகடுக்கபாத பபாத்ததிரைம். 
தபபாறுரமயும் தகபாள்ரகப் பவிடிப்பும் முக்கதியமபாகக் குறைதிப்பவிடக்கூடியது.

   சசகீலபா ஒரு சரைபாசரி தபண்ணக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்புகளுடன் பரடக்கப்பட்டுள்ள 
பபாத்ததிரைம். ரைகுநபாதன் குடித்துவவிட்டு வந்து அவரள ஊரைறைதிய பகவலமபாகப் பபசதியபபபாது 
ஆற்றைபாரமயவில் எல்ரலயவில் இருந்து அவனுக்கபாக நவீலபாம்பரியவில் உருகதிப் பபாடும் சம்பவம் 
முக்கதியமபானைது.

நபாவலதில் கவனைளக்கத்தக்க அம்சங்கள் சதில
 அரைச பரடகளுக்கும் பபபாரைபாளளகளுக்குமபானை முரைண்பபாடுகள் உக்கதிரைம் அரடகதின்றை பபபாததில் 
மக்கள் மமீதபானை கண்கபாணவிப்பும் தசபால்லபாமற் தசபால்லப்படுகதிறைது. இங்கு இரைண்டு 
சம்பவங்கள் அக்கபாலச்சூழரலப் புரிந்துதகபாள்ளச் சபான்றைபாக இருக்கதின்றைனை.
 
   குடித்துவவிட்டுப் பபாட்டுப் பபாடிக்தகபாண்டு இரைதவல்லபாம் ஊரரைச் சற்றைதித்ததிரிவரத 
வழக்கமபாகக் தகபாண்ட பசபாமன் ஒரு நபாள் தசத்துப்பபபாய்க் கதிடக்கதிறைபான்.

 “சடரல மடத்துக்ரக ஒரு ஆள் படுத்ததிருக்கதிறை மபாததிரி கதிட்டப்பபபாய்ப் பபாத்தபா பசபாமனைபாம். 
தவறைதியவில கதிடக்கதிறைபான் எண்டுதபான் முதல் நதிரனைச்சவனைபாம். பவிறைகு ஏபதபா ஐமதிச்சத்ததில 
கூப்பவிட்டுப் பபாக்கத்தபான் பவிபரைதம் எண்டு ததரிஞ்சதபாம். ஊதரைல்லபாம் கூடி கரடசதியவில 
தற்தகபாரல எண்டு முடிதவடுத்தது. அதற்கபானை  Postmortom எல்லபாம் சபான்றைபாக அரமஞ்சது. 
தகபாரலகள் கூடிவவிட்ட இந்தக் கபாலத்ததில தற்தகபாரலரயப் பற்றைதி ஆர் நதிரனைக்கப் 
பபபாகதினைம். அததிலும் குடிகபாரைச் பசபாமன் இருந்ததன்னை இல்லபாட்டி என்னை? எண்டுறைதுதபான் 
பலபபற்ரறை அபவிப்பவிரைபாயமும். என்னைபாரல தபாங்க முடிபயலபாமக் கதிடக்கு இவன் ஏன் 
தற்தகபாரல தசய்தபான். எந்த இரைகசதியத்ரதக் கபாப்பபாற்றை - எந்த சயரனைட்ரடக் கடித்தபான்?” 
4

   மற்ரறைய சம்பவம்; சசகீலபாவுக்கும் ரைகுநபாதனுக்குமபானை கபாதல் முறைதிவவின் பவின்னைர் 
இயக்கத்ரதச் பசர்ந்தவர்கள் ரைகுநபாதரனை எச்சரித்துவவிட்டுச் தசல்வது.

“எங்கட சசகீலபா அக்கபாவவின்ரரை பவிரைச்சதிரனையவில தரலயவிட்டபா தவடிதபான் ரவப்பம் AK47 ஐ 
ஒருமுரறை தட்டிக் கபாட்டியதபாக ரைகுநபாதன் நதிரனைத்துக் தகபாண்டபான்” 5

   இந்த இரைண்டு சம்பவங்களும் ஆழமபாக வபாசகர் மனைரதத் ரதத்து வவிடுகதின்றைனை. 
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குடிகபாரைச் பசபாமனைளன் சபாவுக்குக் கபாரைணம் ததரியபாவவிட்டபாலும் அது அக்கபாலகட்ட அரைசதியல் 
நதிரலரய குறைதிப்பபாக எடுத்துக்கபாட்டுகதிறைது. அபதபபபால் பபபாரைபாளளகள் மக்களளன் சபாதபாரைண 
பவிரைச்சதிரனைகளளலும் தரலயவிடுதல் அச்சறுத்துதல் என்பவற்றுக்கு உதபாரைணமபாக மற்ரறைய 
சம்பவம் வவிளங்குகதின்றைது.

   பமலும் தங்ரக சந்ததிரைபா இயக்கத்துக்குப் பபபானைபவின்னைர் கரதயவில் வரும் கபாட்சதிகள் 
ரைகுநபாதரனைப் பயமுறுத்துவனைபபபால் அரமந்ததிருத்தல் - குறைதிப்பபாக பலர் துப்பபாக்கதி 
முரனையவில் அவரனைப் பவிடித்துப்பபபாய் பபாரறையவில் ரவத்து சடுவதற்கு துப்பபாக்கதிரய 
நவீட்டுதல் ‘கனைவு’  எனைக் கூறைப்படுகதிறைது. இதரனை ஒரு உத்ததியபாகப் பபார்க்கலபாம்.

   இரவ கரதபயபாட்டத்துடன் இரணந்து வருவதபால் அக்கபாலகட்ட அததிகபாரைத்தரைப்பவினைர் 
மமீது ஆசதிரியர் ரவக்கும்  வவிமர்சனைமபாகக் கருதமுடிகதிறைது.  குறைதிப்பபாக 90களளன் 
முன்பவின்னைபாக இயக்கங்களுக்கு இரடயவில் ஏற்பட்ட முரைண்பபாடுகரளச் சட்டுவதற்கும் 
இறுததிச் சம்பவத்ரத ஆதவன் பயன்படுத்ததியவிருக்கலபாம்.

   நபாவலதில் இருக்கக்கூடிய மற்றுதமபாரு அம்சம் கரதபயபாட்டத்ததின் பவகம். இது 
நபாவரல அழகதியலுடன் வளர்த்துச் தசல்வதற்கு தரடயபாக இருந்துள்ளரத 
அவதபானைளக்கமுடிகதிறைது. ஆதவபனை இந்தக் குரறைபபாட்ரட உணர்ந்துதபான் இருக்கதிறைபார்.

“என் மனைம் உணர்ந்தரத அப்படிபய எழுததியவிருக்கதிபறைன். நபாவலுக்குரிய 
இலக்கணங்கரளபயபா கட்டுக்பகபாப்புகரளபயபா எரதயும் நபான் தபபாருட்படுத்தவவில்ரல. 
உணர்வுக்கும் உண்ரமக்கும் முதலதிடம் தகபாடுத்து அரவபய என் பபனைபாரவ இழுத்துச் 
தசன்றைதிருக்கதின்றைனை.” 6

    குடும்பங்களளல் ஏற்படும் இழப்ரப மபாற்றைங்கரள எடுத்துக்கபாட்டுகதிறைபார். சம்பவங்கள் 
ஒன்றைதின் பவின் ஒன்றைபாக ததிடீர் ததிடீர் எனை மபாற்றைமுறுகதின்றைனை. இருந்தபாலும் நபாவலதின் 
வபாசதிப்பவில் சலதிப்ரப இரவ ஏற்படுத்தவவில்ரல என்பது முக்கதியமபானை குறைதிப்பபாகும்.

   ரைகுநபாதன் குடித்துவவிட்டு வந்து அந்த ஊர் அறைதிய ஏசம் சம்பவ வவிபரிப்பும், 
இளரமக்கபாலக் கபாதற்கரதகரள கூறும் இடங்களும் மனைத்ததில் அழுத்தமபாகப் பததிந்து 
வவிடுகதின்றைனை.

   இந்நபாவலதில் இருக்கக்கூடிய மதிகப் பலமபானை அம்சமபாக இதன் தமபாழதிநரடரயக் 
கூறைலபாம். புகலதிடத்ததில் இருந்து தவளளவந்த ஆரைம்பகபால நபாவல்களளல் ஒன்றைபாக 
இருந்தபாலும் ஈழத்து தமபாழதிநரடரய தபபாருத்தமபாகப் பயன்படுத்துவததில் நபாவலபாசதிரியர் 
கவனைமபாக இருந்துள்ளபார் என்பரத இங்கு முக்கதியமபாகக் குறைதிப்பவிட பவண்டும். நபாவலதின் 
பபாத்ததிரை உரரையபாடல்கள் அழகபாக வந்ததிருக்கதின்றைனை. 
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“பட  வவிசரைபா இதுக்தகல்லபாம் இப்பவிடி அழுறைபத? எழும்படபா எழும்பவி ஆகபவண்டிய 
பவரலரயப் பபார். ஆம்பவிரள மபாததிரி இரு. அவரளப் பபாத்ததிபய எவளவு மரியபாரதபயபாடு 
தசத்தபாள் எண்டு. அவள் வவீரி. நவீ என்னை பபத்ரதமபாததிரி நதிண்டு அழுறைபாய். எழும்படபா எழும்பு
முதல், எழும்பவி ஏதன் ததின். பரிசதகடப்பபபாகுது. எவளவு இளசகள் எல்லபாம் உன்ரனைபய 
பபாக்குது ததரியுபம…” 7

   குறைதிப்பபாக யபாழ்ப்பபாணத்ததின் வலதிகபாமப் பவிரைபதசத்துக்கு உரிய வட்டபாரை தமபாழதிவழக்குச் 
தசபாற்கள் ஆங்கபாங்பக பயன்படுத்தப்பட்டிருத்தலும் சதிறைப்பபாக உள்ளது.

“உச்சதிக்தகபாப்ரப குறைதிபபார்த்து எறைதியபவணம் அப்பதபான் தபபால தபபாலதவண்டு 
தகபாட்டுண்ணம்” (அத்.3)
“எழும்படபா! இனைளக்கபாணம். அப்படி என்னை நதித்ததிரரை. ஓடிப்பபபாய் பகபாயவிலடியவில அரைசம் 
பழுத்தல்கள் ஏரைபாளங் தகபாட்டுண்டு கதிடக்கு தபபாறுக்கதியந்து அந்த ஆடுகளுக்குப் பபபாடன்.” 
(அத்.2)

“எவ்வளவுதபான் பவிடிச்ச அழுத்ததினைபாலும் பவிடரியவில தரைண்டு மயவிர் தகம்பவிக்தகபாண்டு 
நதிக்கத்தபான் தசய்யுது” (அத்.9)

சதில சம்பவங்கள் இந்நபாவலதின் கரதப்பபபாக்குக்கு அவசதியமதில்லபாத ஆசதிரியரின் 
வவிபரிப்புக்கள் கரதப்பபபாக்கதில் குரறைபபாட்ரட ஏற்படுத்துவதற்கு கபாரைணமபாக 
இருந்துள்ளரதயும் இங்கு குறைதிப்பவிடபவண்டும். நபாவலதில் பல இடங்களளல் அததிக 
பவிரைசங்கதித்தனைமபாக சதிலவவிடயங்கரளச் சயவவிசபாரைரண தசய்தல், எல்லபாவற்றுக்கும் 
‘கபாலம்’தபான் கபாரைணம் என்றை பகுததியவில் அதுபற்றைதி நவீண்ட வவிசபாரைரண நடபாத்துதல்; இதுபபபால
பல இடங்கரளச் சட்டிக்கபாட்டலபாம். பமலும் நபாவரல வளர்த்துச் தசல்லுவதற்கு பல 
இடங்கள் இருந்தும் ஆசதிரியர் அதரனைத் தவறைவவிட்டுவவிடுவதபாகபவ பதபான்றுகதிறைது.

   சசகீலபாரவ பகபாயவில் ததிருவவிழபாபநரைம் பபீநபாறைதிப் பற்ரறைக்குள் அரழத்துச் தசன்று 
கட்டியரணக்கும் சம்பவத்துக்குப் பவின்னைர் ததபாடர்ந்து அடுத்தடுத்த அத்ததியபாயங்களளல் 
ரைகுநபாதன் குடித்துவவிட்டுப் பபபாய் அவரள வபாய்க்கு வந்தபடி தவறைதியவில் ததிட்டும் சம்பவம் 
முரைண்நதிரலயபாகத் பதபாற்றைந்தருகதிறைது.

    பமலும் இது ததபாடர்கரதயபாக வந்த கபாரைணத்தபால் பல சம்பவங்கள் ததபாடர்பவில்லபாமல்
அல்லது அரவ நபாவலதின் கரதப்பபபாக்குக்கு ஏற்ப வளர்த்துச் தசல்லப்படபாமல் 
அங்கங்பகபய தங்கதிவவிடுகதின்றைனை.

   பபாடசபாரலயவில் நவீங்கள் என்னை சபாததி என்று பகட்கும் வபாத்ததியபாருக்கு “நபாங்கள் 
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மரைபமறுகதிறை ஆக்கள்” என்று மபாணவிக்கத்ததின் மகன் தயங்கதித்தயங்கதி பததில் கூறும் சம்பவம், 
ரைகுநபாதன் 8 ஆம் வகுப்பு படிக்கும்பபபாது தசக்குச்சத்துகதிறை இடத்ததில் பதபாட்டத்ததில் பவரல 
தசய்யும் கந்ததியவின் மகள் பற்றைதி வவிபரிக்கும் இடம், கதிளளதநபாச்சதியவில் சபாரைபாயம் குடிக்கப்பபபானை
இடத்ததில் ரைன்தமபானைளக்கபா என்றை சதிங்களப்தபண் பற்றைதிய பததிவு, மற்றும் இந்ததியபாவவில் 
இருந்து வந்து தங்கதிய தவவிலுக்கு தபாளம்பபபாடுபவர் பற்றைதிய பததிவு, ஆகதிய சம்பவங்கள் 
பல்பவறுபட்ட மனைநதிரல உரடயவர்கரள நபாவலதில் கபாட்டவந்தததின் வவிரளவபாக 
இருந்தபாலும்,  குறைதித்த சம்பவங்கள் நபாவலதின் கரதபயபாட்டத்ததில் பமம்பபபாக்கபாகபவ 
தசபால்லப்படுகதின்றைனை.

    இவற்றுக்கு தசலவளளத்த பக்கங்கரள ரைகுநபாதன், சபரைஷ், சந்ததிரைபா, சசகீலபா 
பபாத்ததிரைங்களுடன் ததபாடர்புரடய களங்கரள வவிபரிப்பதற்கு தசலவளளத்ததிருக்கலபாம். சபரைஷ்
என்றை பபாத்ததிரைத்ரதச்  சதித்ததிரிப்பததிலும் அப்பபாத்ததிரைம் ததபாடர்பபானை உரரையபாடல்களளலும் 
பபபாதபாரம உள்ளதும் அவதபானைளக்கத்தக்கது.

   பமபல குறைதிப்பவிட்ட குரறைபபாடுகளுக்கு, இந்நபாவல் ததபாடர்கரதயபாக வந்தரமயும் ஐந்து 
வருடங்கள் என்றை நவீண்ட கபால இரடதவளளரய நபாவல் முற்றுப்தபறுவதற்கு 
எடுத்துக்தகபாண்டரமயும் கூட கபாரைணமபாக இருந்ததிருக்கலபாம். (புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் 
அசபாதபாரைண சூழ்நதிரல, மனைநதிரல மற்றும் பவிரைசரைதவளளகளும் இததில் தசல்வபாக்குச் 
தசலுத்ததியவிருக்கக்கூடும்) தபபாதுவபாக ததபாடர்கரதகளளல் இருக்கக்கூடிய குரறைபபாடுகளளல் 
ஒன்றைபாக ‘சவபாரைஷ்யம்’ கபாரைணமபாக சதில சம்பவங்கள் இங்கு பசர்க்கப்பட்டு பவின்னைர் 
கரதத்ததபாடர்ச்சதிக்கு அவசதியமதில்லபாத கபாரைணத்தபால் அரவ வவிடப்பட்டிருக்கலபாம்.

    எனைளனும் புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் ஆரைம்பகபால நபாவல் என்றை வரகயவிலும் 80 களளன் 
பவின்னைரைபானை கபாலத்ரதப் பததிவுதசய்கதிறைது என்றை வரகயவிலும் ஈழத்துக்பகயுரிய 
தமபாழதிநரடரயப் தபபாருத்தமபாக தவளளப்படுத்ததியவிருக்கதின்றை வரகயவிலும் ஆதவனைளன் 
‘மண்மனைம்’ நபாவல் கவனைத்ததிற்குரியதபாக அரமந்துள்ளது.

ததபாகுப்பு
   புலம்தபயர் பரடப்புக்களளன் பபசதபபாருள்களளல் தபாயக நதிரனைவு முதன்ரமயபானைது.  
தபாய்த்பதசத்ரதப் பவிரிந்தவர்களுக்கு தபாயக நதிரனைவு என்பது பவிரிக்கமுடியபாத 
உணர்வுநதிரலயபாகப் பபசப்படுகதிறைது. நபாடிழந்து உலகதில் அகததிகளபாக அரலந்துததிரிந்த 
பபாலஸ்தவீனைர்களளன் பரடப்புக்களளல் இதற்கு நல்ல உதபாரைணங்கரளக் கண்டுதகபாள்ள 
முடியும். இன்று உலகதமங்கும் மதில்லதியன்கணக்கபானை மக்கள் நபாடிழந்து நபாபடபாடியபாகவும் 
அகததியபாகவும் புகலதிட பதசங்களளல் வபாழ்ந்து வருகதின்றைனைர். அவர்களுக்கு தம் 
தபாய்த்பதசத்ரத இழப்பததன்பது தசபால்லமுடியபாத உணர்வுநதிரலரய ஏற்படுத்துகதின்றைது.

   இவ்வபாறுதபான் ஈழத்ததிலதிருந்து புலம்தபயர்ந்தவர்களும் தம் தபாய்த்பதசத்ரதப் பற்றைதி 
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தமது பரடப்புக்களளல் எழுதும்பபபாது தவவிர்க்கமுடியபாமல் அவர்கள் நதிரனைவவில் வபாழும் 
பதசத்ரத எழுத்துக்களளல் பததிவு தசய்கதின்றைனைர். அது தனைளமனைளத வபாழ்வவில் இருந்து 
பதசத்துக்கபானை வவிடுதரல வரரை வவிரிகதின்றைது. இதற்கு இன்றுவரரை 
தவளளவந்துதகபாண்டிருக்கதின்றைனை புலம்தபயர்ந்த ஈழத்தமதிழர்களளன் பரடப்புக்கள் சபான்றைபாக 
அரமகதின்றைனை. அவ்வரகயவில் நபாவல் இலக்கதியத்ததில் ஆரைம்பகபாலப் பரடப்பபாளளகளளல் 
ஒருவர் என்றை வரகயவில் இங்கு ஆதவனைளன் நபாவல் பநபாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 80 களளன் 
இறுததிக்கபாலகட்ட வவிடுதரலப் பபபாரைபாளளகளளன் தசயற்பபாடுகரள மக்களளன் 
வபாழ்வுநதிரலயவின் ஒரு பகுததிரய குறுக்குதவட்டுமுகமபாகப் பபசகதின்றைது. இந்நபாவல் 
குறைதிப்பவிடும் கபாலத்துடன் ஒப்பவிடுவதற்கு பவறு பல பரடப்புக்கள் தமதிழ் நபாட்டிலதிருந்தும்  
ஈழத்ததில் இருந்தும் புகலதிடத்ததில் இருந்தும் வந்ததிருக்கதின்றைனை. எனைளனும் 
புலம்தபயர்ந்தவர்கள் மத்ததியவிலதிருந்து தவளளவந்த ஆரைம்பகபால நபாவல்களளல் ஒன்று என்றை 
வரகயவில் ‘மண்மனைம்’ கவனைத்ததிற்குரியதபாக அரமந்துள்ளது.

   இதற்கூடபாக 80 களளன் பவின்னைரைபானை ஒரு கபாலகட்டம் பததிவுதசய்யப்படுவபதபாடு 
புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் ஆரைம்பகபாலப் பரடப்புக்களளன் பபபாக்கதிரனையும் 
அறைதிந்துதகபாள்ளமுடிகதிறைது.

அடிக்குறதிப்புகள
1. சவடுகள் பநபார்பவயவில் இருந்து தவளளவந்து நதின்றுபபபானை சஞ்சதிரகயபாகும். 1988 இல் 
இருந்து 1997 வரரை 78 இதழ்கள் வரரை தவளளவந்தரம கட்டுரரையபாளரைபால் 
இனைங்கபாணப்பட்டுள்ளது.
2. பபார்த்ததிபனைளன் தவளளவந்த பரடப்புக்கள் பற்றைதி ஏலபவ எழுததிய அறைதிமுகக்கட்டுரரை 
யபாழ்ப்பபாணத்ததிலதிருந்து தவளளவந்த கரலமுகம் இதழதில் வந்துள்ளது. பததிவுகள் 
இரணயத்தளத்ததிலும் வபாசதிக்கமுடியும்.
3. க. ஆதவன், மண்மனைம், அத்ததியபாயம் 1, சவடுகள், பநபார்பவ,1989.
4. பமலது, அத்ததியபாயம் 12.
5. பமலது, பபாகம் 2, அத்ததியபாயம் 11.
6. மண்மனைம் இரைண்டு பபாகங்களபாக தவளளவந்தது. முதற்பபாகம் 16 அத்ததியபாயங்களளல் 
முற்றுப்தபற்றைபபபாது ‘முதலபாம் பபாகத்துக்குப் பவின்னைர் ஒரு முன்னுரரை’ என்றை பக்கத்ததில் 
ஆதவன் பமற்குறைதித்தவபாறு எழுததியுள்ளபார்.
7. க. ஆதவன், மண்மனைம், பபாகம் 2 – அத்ததியபாயம் 2, சவடுகள், பநபார்பவ.

(நன்றைதி -  மண்மனைம் நபாவலதின் அத்ததியபாயங்கரளப் தபறுவதற்கு உதவவிய நூலகம், 
படிப்பகம் இரணயத்தளத்ததினைருக்கும்; வவிடுபட்டவற்ரறைப் தபறுவதற்கு உதவவிய க.ஆதவன்,
பததிவுகள் வ.ந. கதிரிதரைன், இளவபாரல வவிஜபயந்ததிரைன் ஆகதிபயபாருக்கும் மதிக்க நன்றைதி)

- 2013 டிசம்பர், ஶ்ரீவவில்லதிபுத்தூர் வவி.பவி.எம்.எம். மகளளர் கல்லூரி தமதிழ்த்துரறையும், மணரவ 
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தசந்தமதிழ் அறைக்கட்டரளயும் இரணந்து நடபாத்ததிய பன்னைபாட்டுக் கருத்தரைங்கத்ததின் பவின்னைர் 
தவளளயவிட்ட ‘தற்கபால பரடப்புகளளல் தமதிழதில் பன்முக ஆளுரம’  என்றை நூலதில் 
இடம்தபற்றை கட்டுரரை. -

kuneswaran@gmail.com

பததிவுகள்,  02 ஜனைவரி 2014
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10.   கன்னைளி மலரைணைவியதொரமயும் தரலவவியவின் நுண்ணைறதிவும்: ஒப்பவியல் வநதொக்கு -  த. 
சத்ததியரைபாஜ், முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், இந்ததிய தமபாழதிகள் மற்றும் ஒப்பவிலக்கதியப் பள்ளள, 
தமதிழ்ப் பல்கரலக் கழகம், தஞ்சபாவூர், தமதிழ்நபாடு, இந்ததியபா -

1.0. முன்னுரரை

தமதிழதில் குறுந்ததபாரகயும், பவிரைபாகதிருதத்ததில் கபாதபா சப்த சததியும் சமகபாலத்ததிய 
இலக்கதியங்களபாகக் கருதப் தபறுகதின்றைனை. இவ்வவிரு இலக்கதியங்களளல் முரறைபய 312, 189 
என்றை இருபபாடல்கள் ஒத்த கருத்துரடயரவ. இருப்பவினும் அவ்வவிரு பபாடல்களளன் கபாலம் 
மட்டும் தபான் மபாறுபடுகதிறைது என்பபார் அ. தசல்வரைபாச (2008:37). ஆனைபால் அது களவு, கற்பு 
குறைதித்த கபாலமபா? அல்லது பபாடல் எழுதப்பட்ட கபாலமபா? எனைத் ததளளவுபடுத்தவவில்ரல. 
இருப்பவினும், அவ்வவிரு பபாடல்களளல் நதிலவும் அவ்வவிரு கவவிஞர்களளன் சதிறைப்பவிரனைச் சட்டிக் 
கபாட்டுவதபாக இக்கட்டுரரை அரமகதின்றைது.

அவ்வவிரு கவவிஞர்களளன்  சதிறைப்புகரள,

1. ஒத்த தன்ரம: தரலவவியவின் நுண்ணறைதிவு
2. பவறுபட்ட தன்ரம: சமகபாலத்ததியப் பததிவுகள்   என்றைபாயவிரு வரககளளல் வவிளக்கலபாம்.

1.1. ஒத்த தன்ரம: தரலவவியவின் நுண்ணறைதிவு

குறுந்ததபாரக 312ஆம் பபாடல் (கபாண்க: 1. 2.1) தரலவன் தரலவவியவின் நுண்ணறைதிரவ 
நதிரனைத்து வவியப்புருமபாறு அரமந்துள்ளது. அதபாவது, இரைவவில் கலவவி இன்பத்ததில் தன்னுடன்
களளத்தவள் பகலதில் தன்ரனை யபாதரைனை தவளளக்கபாட்டபாது இருக்கும் இயல்பு எத்தன்ரமயது 
எனைத் தரலவவியவின் நுண்ணறைதிரவ நதிரனைத்துப் பபார்க்கதின்றைபான் தரலவன் என்பதபாகும். இபத
கருத்ரதக் கபாதபா சப்த சததி 189ஆம் பபாடலும் (கபாண்க: 1. 2. 3) புலப்படுத்துகதின்றைது. 
இருப்பவினும் சதிறுபவறுபபாடு உண்டு. குறுந்ததபாரக களவுக் குரியதபாகவும், கபாதபா சப்த சததி 
கற்புக் குரியதகவும் அரமந்ததிருப்பபதயபாம்.

1.2. பவறுபட்ட தன்ரம: சமகபாலத்ததியப் பததிவுகள்

குறுந்ததபாரக 312ஆம் பபாடரலப் பபாடிய கபவிலரும், கபாதபா சப்த சததியவின் 189ஆம் பபாடரலப் 
பபாடிய வவிக்கதிரைமனும் தம்சமகபால கபாட்சதிகரளப் பததிவு தசய்வததில் பவறுபட்பட நதிற்கதின்றைனைர்.
அதரனை,

1. கன்னைள மலரைணவியபாரம
2. வரைலபாற்றுக் குறைதிப்பு: மரலயமபான் ததிருமுடிக்கபாரி
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3. தபண்ணவின் இயல்பும் தபண்ணடிரம கருத்ததியலும்

எனைவரும் மன்று வரககளளல் வவிளக்கம் கபாணப்படுகதின்றைது.

1.2.1. கன்னைள மலரைணவியபாரம

இற்ரறைக் கபாலத்ததில் கூந்தலதில் மலர் அணவியும் வழக்கம் மணம் ஆனை, ஆகபாபதபாருக்கு ஒரு
மரைபபாக அரமந்து கதிடக்கதின்றைது. இம்மரைபு அற்ரறைக் கபாலத்ததில் (சங்க கபாலம்) மணமபாகபாத 
தபண்டிருக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளததன்பரத,

இரைண்டறைதி கள்வவிநங் கபாத பலபாபள
முரைண்தகபாள் துப்பவிற் தசவ்பவல் மரலயன்
முள்ளூர்க் கபானைம் நபாறை வந்து
நள்தளன் கங்குல் நம்பமபா ரைன்னைள்;
கூந்தல் பவய்ந்த வவிரைவுமலர் உததிர்த்துச்
சபாந்துளர் நறுங்கதுப் தபண்தணய் நவீவவி
அமரைபா முகத்த ளபாகதித்
தமபரைபா ரைன்னைள் ரவகரறை யபாபனை    – குறுந். 312

எனைவரும் குறுந்ததபாரகப் பபாடல் புலப்படுத்துகதிறைது என்பபார் வ.சப. மபாணவிக்கம். அவர்தரும் 
குறைதிப்பு வருமபாறு:

பண்ரடத் தமதிழகக் கன்னைள மலர்சூடபாள் என்பதும், மலர் சூடின் கன்னைளயபாகபாள், ஒருவரனை 
வரித்தபாள் என்பதும் நம் பழஞ் சமுதபாய வழக்கு. இக்கருத்து கற்றைபார்க்கு இன்று 
வவியப்பபாகவும் புரைட்சதியபாகவும் பதபான்றும், பதபான்றைக் கூடும். இவ்வழக்கம் இந்நபாள் 
தமதிழகத்து இல்லபாரமயும் இருக்க இயலபாரமயும் கண்டு பலர் மரலக்கவும் மரலப்பர் 
(2007:130).

இக்கருத்ரத ஒட்டியப் பததிவு வவிக்கதிரைமன் (கபாதபா.189) பபாடலதில் கபாணப்தபறைவவில்ரல.

1.2.2. வரைலபாற்றுக் குறைதிப்பு: மரலயமபான் ததிருமுடிக்கபாரி

கபவிலர் தம் சமகபாலத்ததிய தகபாரட வள்ளல் குறைதித்துப் பததிவு ஒன்ரறை வவிட்டுச் 
தசன்றுள்ளபார். அப்பததிவபாவது மரலயன் என்பதபாகும். இச்தசபால்லபாட்சதி மரலயமபான் 
ததிருமுடிக்கபாரி எனும் வள்ளல் தபருமபாரனைக் குறைதிக்கும் என்பது உரரையபாசதிரியர்களளன் 
கருத்து. அவ்வுரரையபாசதிரியர்கள் (தபபா.பவ. பசபாமசந்தரைனைபார், ரைபா. இரைபாகரவயங்கபார், ஔரவ 
ச. துரரைசபாமதிப்பவிள்ரள) தரும் குறைதிப்புகளளல் உள்ள சபான்றுகளபாவனை:
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... அடுபபபார்
எஃகு வவிளங்கு தடக்ரக மரலயன்    – குறுந். 198

பபரிரச முள்ளூர்
பலருடன் கழதிந்த தவபாள்வபாண் மரலயன்   – நற். 170

தசவ்பவள்
முள்ளூர் மன்னைன் கழதறைபாடிக் கபாரி   – அகம். 209

மரலயன் ... முள்ளூர்
கபாரியூர்ந்து பபரைமர் கடந்த மபாரியபீரக மரலயன் – புறைம்.158

இவ்வடிகள் மட்டுமதின்றைதி புறைநபானூற்றுப் பபாடல்களளல் 121 முதல் 126 வரரையவிலபானைரவ 
அம்மன்னைன் குறைதித்த முழுரமயபானைப் பததிவுகள் என்பதும் குறைதிப்பவிடத்தக்கரவ. அம்மன்னைன் 
குறைதித்து ஔரவ ச. துரரைசபாமதிப் பவிள்ரளயவின் (புறைநபானூறு) கருத்துரரை ஈண்டுச் 
சட்டிக்கபாட்டத்தக்கது.

ததிருக்பகபாவலூர்க்கு பமற்பக தபண்ரணயபாற்றைதின் ததன்கரரைப் பகுததியும் ததன்பகுததியும் 
பண்ரட நபாளளல் மலபாடு என்றை தபயரைபால் வழங்கப் தபற்று வந்தது. அதற்குக் பகபாவலூபரை 
தரலநகர். கபவிலர் கபாலத்பத அக்பகபாவலூரிலதிருந்து ஆட்சதி புரிந்த பவந்தன் ததிருமுடிக்கபாரி 
தயன்பபான். இவன் கரடதயழு வள்ளல்களுள் ஒருவன். இவனைது குததிரரைக்கும் இவன் தன் 
தபயரரை ரவத்துப் பபணவினைன் (2008:335).
இதுபபபான்றை சமகபாலத்ததிய வரைலபாற்றுக் குறைதிப்ரப வவிக்கதிரைமன் (பவிரைபாகதிருதம்) தம் பபாடலதில் 
வவிடுத்துச் தசல்லவவில்ரல.

1.2.3. தபண்ணவின் இயல்பும் தபண்ணடிரம கருத்ததியலும்

கபவிலர் தபண்ணவின் நுண்ணறைதிரவ குறைதித்து மட்டும் சட்டிச் தசல்ல, வவிக்கதிரைமன் தரலவவி 
புலவவியவினைபால் ஊடல் தகபாண்டபாலும், பவின்பு அவ்வூடரலத் தணவிவவிக்கும் தசயலதில் அவபள 
இறைங்குகதின்றைபாள் என்றை இயல்பபானை தன்ரமரயச் சட்டிக் கபாட்டியுள்ளபார். அதரனை,

 பகதலலபாம் சதினைந்து பபாரைபா முகமபாய்
அகப்பணவி தயல்லபாம் ஆற்றைதி வவிட்டு
பவிரழதபரி ததன்று தபருந்துயர் தகபாளளனும்
என்னைடிக் ககீழ் துயவில் ஏந்ததிரழ நதிரனைப்பபன்   – கபாதபா. 189

எனைவரும் பபாடல் புலப்படுத்துகதிறைது. இப்பபாடலுள் மற்தறைபாரு தன்ரமயபானை தபண்ணடிரமத் 
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தனைமும் கபாணப்படுகதின்றைது. அஃததியபாங்தகனைளன் ஊடலபானைது இருவருக்கும் இரடபய 
நதிகழ்கதின்றைது. அவ்வூடலதில் தரலவவி மனைதளவவில் தபருந்துயர் எய்துகதின்றைபாள். இருப்பவினும்,
தம் இல்லத்து ஆற்றை பவண்டிய கரடரமகரள முடிக்கதின்றைபாள். இதுவரரை தரலவவி என்னை
தசய்கதின்றைபாள் என்பரத மட்டுபம தரலவன் பநபாட்டம் இடுகதின்றைபான். இறுததியவில் 
தரலவவிபய இரைங்கதி வந்து நபான் என்றுபம உன் கபாலடிபய கததி என்று கதிடப்பபன் எனைக் 
கூறுகதின்றைபாள். அதரனை என்னைடிக் ககீழ் துயவில் ஏந்ததிரழ நதிரனைப்பபன் எனும் அடி 
தவளளபடுத்ததிக் கபாட்டுகதின்றைது. இது ஆணபாததிக்கத் தன்ரமரயயும் தந்ரதவழதி சமகத்ரத 
நதிரலப்படுத்தும் முயற்சதிபயயபாம். அக்கருத்து இருபபாலரும் இரணயபானைவர்கள் என்பரதக் 
கபாட்டவவில்ரல என்பது கவனைளக்கத்தக்கது. தந்ரதவழதிச் சமகத்ரத நதிரலப்படுத்தும் 
முயற்சதி இன்றும் நடப்பவியல்சபார் உண்ரமபய.

 முடிப்பபாக, கபவிலர் (தமதிழ்), வவிக்கதிரைமன் (பவிரைபாகதிருதம்) ஆகதிய இரு கவவிகளும் கபாதல் 
புலப்பபாட்டுக் கருத்ததியலதில் ஒருமதித்து நதின்றைபாலும், சமகபாலத்ததியப் பததிவுகரள அக்கபாதல் 
புலப்பபாட்டுக் கருத்ததியலுடன் இரணத்துப் பபசவததில் பவறுபட்டு நதிற்கதின்றைனைர் என்பது 
புலப்படுகதின்றைது. இது அவரைவரின் தனைளத்தன்ரமகள் எனைலபாம்.

துரணைநதின்றரவ
1. இரைபாகரவயங்கபார் ரைபா.(உரரை.), 1993, குறுந்ததபாரக வவிளக்கம், அண்ணபாமரலப் பல்கரலக் 
கழகம், அண்ணபாமரலநகர்.
2. கந்ரதயபா ந.சதி. (உரரை.), 2008, அகநபானூறு, தமதிழ்மண் அறைக்கட்டரள, தசன்ரனை.
3. துரரைசபாமதிப் பவிள்ரள ஔரவ ச. (உரரை.),2008, நற்றைதிரண, தமதிழ்மண் அறைக்கட்டரள, 
தசன்ரனை.
4. ..........................., 2008, புறைபாநபானூறு, தமதிழ்மண் அறைக்கட்டரள, தசன்ரனை.
5. தசல்வரைபாச அ., 2008, இலக்கதிய இலக்கணப் புரிதல், எழதில், ததிருச்சதி.
6. பசபாமசந்தரைனைபார் தபபா.பவ. (உரரை.), 2007, குறுந்ததபாரக, கழக தவளளயபீடு, தசன்ரனை.
7.  மணவபாளன் அ. அ., 2011, இலக்கதிய ஒப்பபாய்வு: சங்க இலக்கதியம், நதியூதசஞ்சரி 
புத்தகபாலயம், தசன்ரனை.
8. மபாணவிக்கம் வ. சப., 2007, தமதிழ்க் கபாதல், சபாரைதபா பததிப்பகம், தசன்ரனை.
9. ஜந்நபாதரைபாஜபா மு.கு. (தமபா. ஆ.), 1981, கபாதபா சப்த சததி, வவிசவசபாந்ததி பததிப்பகம், 
இரைபாசபபாரளயம்.

neyakkoo27@gmail.com
பததிவுகள், ஜனைவரி 5, 2014
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11.இரறயனைதொர் அகப்தபதொருளுரரை முன்ரவக்கும் முச்சங்க வரைலதொற்ரற முன்ரவத்துச் 
சதில கருத்ததியல்கள  -  ம.அய்யனைபார், தபரியபார் உரைபாய்வு ரமயம், பபாரைததிதபாசன் 
பல்கரலக்கழகம் - 

தமதிழ்தமபாழதி பன்தனைடுங்கபால வரைலபாற்ரறையும் இருத்தரலயும் இலக்கதிய இயங்கதியரலயும் 
தகபாண்ட தமபாழதி எனும் கருத்ததியலுக்குச் சபான்றைபாகத்ததிகழ்வனைவற்றுள் ஒன்றைபாக 
வவிளங்குவது முச்சங்க வரைலபாறும் ஆகும். இச்சங்கங்கள் குறைதித்து இரறையனைபார் 
அகப்தபபாருளுரரை சதில கருத்ததியல்கரள முன்ரவக்கதிறைது. சதிலப்பததிகபாரைக் கபாப்பவியம் 
சங்கங்கள் குறைதித்துச் சதிலகருத்ததியல்கரள முன்ரவக்கும் தபபாழுதும் இரறையனைபார் 
அகப்தபபாருளுரரை முன்ரவக்கும் கருத்ததியல்கபள ஆய்வபாளர் பலரைபாலும் வவிவபாதப்படுத்தப் 
தபறுகதின்றைனை. இரறையனைபார் அகப்தபபாருளுரரை முன்ரவக்கும் சங்கங்கள் குறைதித்த கபால 
எல்ரல வரரையரரையும் வவீற்றைதிருந்த மன்னைர் எண்ணவிக்ரக, புலவர் எண்ணவிக்ரக, 
முதலபானைவற்றைதின் மதிரகப்படுத்தப்பட்ட குறைதிப்புகபள இவ்வவிவபாதங்களுக்கபானை 
கபாரைணவிகளபாகதின்றைனை. சங்கங்கள் குறைதித்த பததிவுகள் உண்ரம எனை நதிறுவுபவபார் தங்களுக்கு 
ஆதபாரைமபாக வவிளங்கும் சபான்றுகரளக் தகபாண்டும் அரவ உண்ரமயபானை நடப்பவிலுக்குப் 
புறைம்பபானைரவ எனைக் கருதுபவபார் தங்களுக்குரிய ஐயப்பபாடுகரளக் தகபாண்டும் வவிவபாததித்து 
வருகதின்றைனைர்.

1.  சங்கங்கள்: மறுப்பு

 முச்சங்கங்களளன் வரைலபாற்ரறை மறுப்பபபாரில் குறைதிப்பவிடத்தக்க அறைதிஞர்களபாக வவிளங்குபவபார் 
பக.என்.சதிவரைபாஜபவிள்ரள, பவி.டி.சகீனைளவபாச ஐயங்கபார், இரைபாமச்சந்ததிரை தவீட்சதிதர், ககீ.பசசகதிரி 
சபாஸ்ததிரியபார், கு.ரவயபாபுரிப்பவிள்ரள முதலபாபனைபார் ஆவபார். இவர்கள் முச்சங்க வரைலபாற்ரறை
மறுப்பதற்கபானை கபாரைணங்கரளப் பவின்வருவனைவற்ரறைக் குறைதிக்கதின்றைனைர்,

• சங்கம் என்பது தமதிழ்ச்தசபால்லன்று
• பரழரம நூல்களளல் சங்கம் இருந்ததற்கபானை சபான்றுகள்
 இல்ரல
• அகத்ததியம் முதலதிய மரறைந்துபபபானை ததபால்பழம்
 நூல்கரளப் பற்றைதிய குறைதிப்புகள் உள்ளனை.
• வச்சரிநந்ததி சமண சங்கத்ரத நடத்ததினைபார் என்பதற்குப்
 பபபாட்டியபாகத் தமதிழ்ச் சங்கங்கள் பற்றைதிச் தசபால்லப்பட்டனை.

இவர்களளன் இக்கருத்ததியல்கரளக் க.மரலயமபான், கு.முத்துரைபாசன் முதலதிபயபார் 
மறுக்கதின்றைனைர். ‘சங்கம்’ என்னும் தசபால் தமதிழ்ச் தசபால் அன்று எனும் கருத்ததியரல 
மரலயமபான் பவின்வருமபாறு மறுத்துரரைக்கதிறைபார்,
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  சங்கு என்பது தமதிழ்ச்தசபால். சங்குகள் கூட்டமபாக இருக்கும் ஆகபவ சங்கு 
என்பததிலதிருந்து உருவபானை சங்கம் என்றைதசபால் கூட்டம் என்றை தபபாருரளப் தபற்றைது. எனைபவ
சங்கம் என்றை தசபால் கூட்டம் என்றை தபபாருரளப் தபற்றைது. எனைபவ சங்கம் என்பது 
தமதிழ்ச்தசபால்பல.என்றும்,  கடரலச் சூழ்ந்த நபாட்டில் பயன்பட்ட சங்கு என்பது தமதிழ்ச் 
தசபால்அன்று என்பதும் கடபல இல்லபாத பகுததியவில் -வடநபாட்டில்- வழங்கதிய அச்தசபால் 
வடதசபால் என்பதும் நரகப்புக்குறைதியதபாகும். எனைவும் சங்கம் எனும் தசபால் தமதிழ்ச்தசபால்பல 
என்று நதிறுவுகதிறைபார். சங்கம் என்றை தசபால்லதிற்கபாக வழங்கபடதபறும் ததபாரக, கூடல், அரவ
முதலதிய தசபாற்கரள முன்ரவத்தும் நூல்அரவபயற்றை நதிகழ்வுகள் முதலதியனைவற்ரறை 
முன்ரவத்தும் சங்கம் இருந்து வந்துள்ளரமயவிரனை நதிறுவுகதிறைபார் கு.முத்துரைபாசன்.

      இவ்வபாறைபாகக் கருத்ததியல் அளவவிலும் தர்க்கமுரறையவிலும் சங்கங்களளன் வரைலபாறு 
குறைதித்த ஆய்வுகள் ததபாடர்ந்த வண்ணம் உள்ளனை. இரவ குறைதித்த சதில வவிவபாதங்கரள 
முன்ரவப்பனைவபாக இனைளவரும் பகுததிகள் அரமகதின்றைனை.
 

2
           பமற்குலக நபாடுகளளல் ஒருகபாலத்ததில் கருத்ததியல்களபாக முன்ரவக்கப்பட்ட 
பலதசய்ததிகள், கரதகள், ததபான்மங்கள் (ஆலவபா)இ புரைபாணங்கள் முதலதியரவ தர்க்கமபாகப் 
பரிணமதித்து பவின்பு பசபாதரனைகளபால் அரவ நதிருவப்பட்டனை. துர்க்கத்ததிற்கு உரிய அரனைத்துப்
பரடப்புகளும் அறைதிவவியல் மற்றும் ததபாழதில் நுட்பத்ததின் துரண தகபாண்டு 
பரிபசபாதரனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனை. ஆனைபால் தமதிழகத்ததில் அந்நதிரல இன்னும் 
தரழத்துவவிடவவில்ரல.

          பமற்குலக நபாடுகள் அறைதிவவியல் பபாரதயவில் பயணவித்ததபபாழுது, தமதிழகம் 
பல்பவறு பரடதயடுப்புகரளச் சந்ததித்து வந்துள்ளது. இப்பரடதயடுப்புகள் சமயங்களளன் 
வடிவபாகவும், பண்பபாடு வடிவபாகவும், பபபார்முரறை வடிவபாகவும், நதிகழ்ந்தவண்ணம் இருந்து 
வந்துள்ளனை. இப்பரடதயடுப்புகள் மலம் பவிறை பதசத்தபாரின் தமபாழதி, பண்பபாடு, கல்வவிமுரறை 
முதலதியனை தமதிழகத்ததில் நதிரலதபற்றைனை. இதரனைப் பவின்வரும் க.ப.அறைவபாணனைளன் 
கருத்ததியபலபாடு ஒப்பவிட்டு அறைதியலபாம்.

    களப்பவிரைரைபாலும் பல்லவரைபாலும் தவளளயவிடப்பட்ட கல்தவட்டுக்கள், தசப்பபடுகள் 
ஆகதியவற்றைதில் முற்கபாலப்      பகுததிரயச் பசர்ந்தரவ பவிரைபாகதிருத தமபாழதியவிலும், 
இரடக்கபாலப் பகுததிரயச் பசர்ந்தரவ வடதமபாழதியவிலும் கதி.பவி.7ஆம் நூற்றைபாண்டிற்குப் பவின்பு 
வடதமபாழதி, தமதிழ்தமபாழதி எனை இரு தமபாழதிகளளலும் வரரையப்தபற்றுள்ளனை. வடதமபாழதி 
அவர்களளன் ஆட்சதியவில் முதன்ரம தபற்றைரமயபால் வடதமபாழதியவில் உள்ள கரல 
நூல்கரளயும் பலவரகப்பட்ட சமயநூல்கரளயும் தமபாழதிதபயர்க்கும் முயற்சதிபயபாடு 
மட்டுமல்லபாமல் கற்பவிக்கும் முயற்சதியும் நடந்தது. ஆதற்தகனைபவ பல்லவர்களளன் 

 பததிவுகள் ©  2020



72                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

தசல்வபாக்குப் தபற்றை தரலநகரைமபானை கபாஞ்சதிபுரைத்ததில் வடதமபாழதிக் கல்லூரி 
பல்கரலக்கழகத்ததிற்கு நதிகரைபாக அரமக்கப்பட்டது (தமதிழ் மக்கள் வரைலபாறு: பல்லவர் 
கபாலம்,2013,ப.59).

    பமற்கண்ட கபாரைணங்களபால் பன்தனைடுங்கபாலமபாக ஒபரை தமபாழதியவில் சதிந்ததித்தும் பபசதியும் 
வளர்ந்த சதிந்தரனை மரைபுகள் தரடபடலபாயவினை எனைலபாம். இவ்இடத்ததிலதிருந்து மபாறுபட்ட 
கல்வவி முரறை அரமப்ரபத் தமதிழ்ச் சமகம் தன்பமல் ஏற்றைதிரவத்துக் தகண்டு பயணவிக்கும் 
பயணம் ததபாடங்கதிவவிட்டது என்பது தபபாருந்தும். பவிறைதமபாழதிச் தசபாற்கரளயும் தபபாருரளயும்
ஏற்றுவந்த தமதிழ் இயங்கதியல் தளத்ததில் இங்கதிருந்பத பவற்றுப்புலக் கல்வவி மரைபு 
துவங்குகதிறைது என்பது குறைதிப்பவிடத் தக்கது. இவ்வபாறைபாக அயல்புலச் சதிந்தரனைமரைபுகரள 
ஏற்றுக்தகபாள்ளும் பபபாக்கு தமதிழ்ச்சமக வரைலபாற்றைதில் ததபாடர்ந்து நதிகழ்ந்து வந்துள்ளது. 
இந்நதிரல கபாலப்பபபாக்கதில் தமதிழ் மரைபுவழதிச் சதிந்தரனை மரைரபபய மபாற்றைதியரமத்துள்ளது. 
ஒரு தமபாழதிப்புல இயங்குதளத்ததில் தசயலபாக்கம் தபற்றுவவிட்ட ஒரு இலக்கதிய மரைரபக் 
குறைதிப்பவிட்ட கபால இரடதவளளகளுக்குப் பவிறைகு மபாற்றுக் கல்வவிச் சதிந்தரனைமரைபவில் இருந்து 
தபறைப்பட்ட ஒரு அறைதிவு மரைரபப் புகுத்ததிப் பபார்த்தலதில் முழுரமயபானை ஆய்வுமுடிபுகரள 
எட்டுவது கடினைம். இன்ரறைய ததிமதிழ் ஆய்வு உலகதில் நதிலவும் பதக்க நதிரலக்கும் 
இருண்ரம நதிரலக்கும் இங்குச் சட்டப்பட்ட அம்சங்களும் ஒரு கபாரைணவிஆகும்.

      தமதிழ் ஆய்வுச் சூழலதில் இலக்கதியம் பவறைபாகவும் அறைதிவவியல் பவறைபாகவும் பபார்க்கும் 
பபார்ரவபய வவிஞ்சதி நதிற்கதிறைது. அறைதிவவியல் பபார்ரவ தகபாண்டு இலக்கண இலக்கதியங்கரள 
ஆரைபாயும் சூழல் நதிகழும் இடத்துத் தமதிழ் இலக்கண இலக்கதியங்களளல் கபாணலபாகும் 
பன்முகப்பட்ட வரைலபாற்று மரைபுகரளயும் மமீட்டுருவபாக்க இயலும். 

3
      தமதிழ்ச் சங்கங்கள் குறைதித்த ஆய்வுகள் இலக்கதியப் பபார்ரவதகபாண்பட 
நதிகழத்தப்தபறுகதின்றைனை. இரறையனைபார் அகப்தபபாருளுரரையவில் குறைதிக்கப் தபறும் முச்சங்க 
வரைலபாற்றைதில் கடல்பகபாள்கள் குறைதித்த பததிவுகள் இடம்தபறுகதின்றைனை. இப்பததிவுகள் முதல், 
இரடச் சங்கங்கள் கடல்பகபாள்களபால் மழ்கடிக்கப் தபற்றுள்ளனை எனும் நதிகழ்கரளச் 
சட்டுகதின்றைனை. இதுபபபான்றை பததிவுகபள, தமதிழதியல் ஆய்வுகளளல் கடல்பகபாள், குமரிக்கண்டம் 
குறைதித்த ஆய்வுகரளத் துவக்கதி ரவத்தனை எனைலபாம். இரறையனைபார் களவவியல் உரரை பததிவு 
தசய்வனைவற்ரறை உண்ரமக்குப் புறைம்பபானைரவ எனை முற்றைதிலும் புறைந்தள்ளளவவிட இயலபாது. 
முச்சங்க வரைலபாற்ரறைப் பததிவு தசய்யுமதிடத்து அது குறைதிக்கும் ஆண்டுகளளன் வரிரச 
நம்பகத்தன்ரம அற்றைது பபபான்று பதபான்றைதினைபாலும் அரவ வவிரிவபானை முரறையவில் 
ஆரைபாயத்தக்கரவயபாக உள்ளனை. நக்ககீரைனைபார் இச்ரசய்ததிகரளப் பததிவு தசய்யுமதிடத்துத் தபான் 
குறைதிப்பவிடுவதுபபபான்று குறைதிப்பவிடபாது ‘என்ப’ எனும் தசபால்லபாக்கத்ரதப் பயன்படுத்ததி 
அரவதயல்லபாம் தபாம் ஏற்றுக் தகபாண்ட முன்பனைபாரைது அல்லது பவிறைரைது கருத்துகள் 
என்பரதத் ததளளவுபடுத்ததிச் சட்டுகதிறைபார். அவற்றுள் சதிலவற்ரறைப் பவின்வருமபாறு 
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சபான்றுரரைக்கலபாம்.

    அவருட் கவவியரைங்பகறைதினைபார் எழுவதரைன்ப (ப.4)
         தமதிழபாரைபாய்ந்து கடல் தகபாள்ளப்பட்ட மதுரரை என்ப (ப.4)
         அவரரைச் சங்கமதிரீஇயவினைபார் தவண்படர்ச் தசழதியன்
         முதலபாக முடத்ததிருமபாறைனைவீறைபாக ஐம்பத்ததபான்பததின்மதரைன்ப (ப.4)
         அவர் சங்கமதிருந்து தமதிழபாரைபாய்ந்தது உத்தரை மதுரரைதயன்ப (ப.5)

         பமலும் சங்கம் ஆதரித்பதபார், புலவர், ஆண்டுகளளன் வரைலபாற்றைதிரனைப் பததிவு 
தசய்ரகயவில் முதல் சங்கத்ததின் ததபாடக்கத்ததினைர். 549 பபர் என்றும் பபாடிபனைபார் 4449 பபர், 
ஆண்டுகள் 4440 ஆண்டுகள் என்றும் ஆதரித்த மன்னைர்கள் 89பபர் என்றும், இரைண்டபாம் 
சங்கத்ததில் ததபாடக்கத்தபார் 59 பபர் பபாடிபனைபார் 3700 நவீடித்த ஆண்டுகள் 3700 ஆதரித்பதபார் 
59 பபர்கள் என்றும், மன்றைபாம் சங்கத்ததில் ததபாடக்கத்தபார் 49 பபரும் பபாடிபனைபார் 449 பபரும் 
எனைக் குறைதிக்கப் தபறுகதின்றைனைர்.

இங்குப் பததிவுதசய்யப் தபற்றைனைவற்றைதில் இருந்து நபாம் சதில கருத்ததியல்கரள வருவவித்துக் 
தகபாள்ளமுடிகதின்றைது.

• சங்கங்கரளத் ததபாடங்கதியவர்கள் எனைச்சதிலர் இருந்து வந்துள்ளனைர். அவர்கபள 
உறுப்பவினைர்கரள அதபாவது புலவர்கரள இரணத்துப் பபாடச்தசய்துள்ளனைர்.
• இவர்கரள ஆதரித்த மன்னைர்கள் குரறைவபானை எண்ணவிக்ரகரய உரடயவர்களபாகவும் 
சங்கம் நவீடித்த ஆண்டுகளளன் எண்ணவிக்ரக பவிரைமதிக்கத்தக்கதபாகவும் உள்ளனை.
• ஆண்டுகளளன் எண்ணவிக்ரகயவில் இறுததி ஓர் எண்ரண நவீக்கதிவவிடின் அக்கருத்துகள் எளளததில்
ஏற்கத் தக்கதபாகும். இவ்இறுததி எண் பவின்னைர்வந்த எவபரைனும் கூடுதலபாக இரணத்துத் 
தந்ததிருக்கக் கூடும். எனும் கருத்ததியலுக்கு இடம் இருக்கதின்றை தபபாழுதும் இரறையனைபார் 
களவவியல் உரரைரய முதன்முதலதில் பததிப்பவித்த சதி.ரவ.தபாபமபாதரைம்பவிள்ரள அவற்ரறை 
எண்களளல் குறைதிக்கபாமல் எழுத்ததினைபால் குறைதித்ததிருப்பதபால் இக்கருத்ததியலும் சதிந்ததிக்கத் 
தக்கதபாகதிறைது.
• இவ்வபாறு கருதுவது ஏற்புரடத்தபாகதின் மலச்சவடியவில் இருந்து தபயர்த்து எழுததியவர் 
இப்பவிரழரயச் தசய்ததிருக்கக் கூடும் எனும் கருத்ததியலுக்கு வரைமுடிகதிறைது.
• பமலும் அததில் வவிளங்கும் இறுததிஎண்களளன் வரிரச ரவததிக சமயத்தபார் அததிகம் பயன் 
தகபாள்ளும் எண்களளன் குறைதியபீடுகள்பபபால் பதபான்றுகதின்றைனை.
• நபாம் நரடமுரறையவில் தற்பபபாது பயன்படுத்ததிவரும் நபாட்கபாட்டியும் அது குறைதிக்கும் 
ஆண்டுவரிரசயும் நம் மரைபவிரனைச் சபார்ந்ததன்று. அது பமரலநபாட்டபாரைபால் 
உருவபாக்கப்பட்டது.
• கதிருத்துபவிறைப்பு நபாரள ரமயமதிட்டு உருவபாக்கப்பட்டபத இன்ரறைய வழக்கதில் நபாம் 
தகபாண்டிருக்கும் நபாட்கபாட்டி.
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• இது ஆங்கதிபலய கபாலனைளயத்ததின் வவிiரளவபால் நமக்கு அது அறைதிமுகம் தசய்து 
ரவக்கப்பட்டது.
• எனைபவ அவர்கள் கருதும் ஆண்டுவரிரச முரறைக்கும் தமதிழர் தகபாண்டுவவிளங்கதிய 
ஆண்டுவரிரச முரறைக்கும் பவறுபபாடுகள் இருந்ததிருக்கபவண்டும்
• எனைபவ பமரலத் பதயத்தபார் தகபாண்டிருக்கும் ஆண்டுவரிரசரய அடிப்பரடயபாகக் 
தகபாண்டு இரறையனைபார் களவவியலுரரை கபாட்டும் கபாலமுரறை வரிரசரய ஆரைபாய்தல் 
பவிரழயபாகும்.
• பண்ரடத் தமதிழர் தகபாண்டிருந்த ஆண்டுக் கணக்கதியரலக் கண்டறைதிந்து இரறையனைபார் 
களவவியலுரரையவின்; முச்சங்க வரைலபாற்ரறை ஆரைபாய்தபல தபபாருத்தமுரடயதபாகும்.

4
 முச்சங்க வரைலபாறுகரள மமீட்டுருச் தசய்து ஆரைபாய்ரகயவில், தமதிழரின் மதிகப்தபரும் 
ததபால்பழங்கபால வரைலபாற்ரறை மமீள்கட்டரமக்க முடியும். இரறையனைபார் அகப்தபபாருள் 
உரரையவின் வரைலபாற்றுக் கூறுகரள ஓரைளவவிற்பகனும் உய்த்துணரைப் பவின்வரும் சதில 
கருத்ததியல்கரளக் தகபாண்டு ஆரைபாயலபாம்.

  முச்சங்க வரைலபாற்றைதிரனை உய்த்தறைதிய ததபால்லதியல், அறைதிவவியல் சபார்ந்த ஆய்வுகள் 
இரறையனைபார் அகப்தபபாருளுரரை சட்டிக்கபாட்டும் சதில ஊர்ப்பகுததிகளளல் நதிகழ்த்தப் தபறுதல் 
பவண்டும். இவ்ஆய்வுகள் வழதி, தமதிழகத்ரத இதுவரரைத் தபாக்கதிய கடல்பகபாள்கள் 
முதலதியவற்றைபால் இழந்த நதிலப்பரைப்புகள் இலக்கண, இலக்கதியங்கள் முதலபானைவற்ரறை அறைதிய
இயலும்.

  இவ்வரக ஆய்வுகள் நதிகழ்த்தப் தபறுதலதின்வழதி இரறையனைபார் அகப்தபபாருளுரரை 
முன்ரவக்கும் வரைலபாற்றுக் குறைதிப்புகளளன் உண்ரமத் தன்ரமரய அளவவிட இயலும்.

  இலக்கண, இலக்கதிய ஆய்வுகள் அதனைதபனைபாடு ஆரைபாயப் தபறைபாமல், அறைதிவவியல் பூர்வமபானை
ஆக்கங்கபளபாடு அரவ தசயலபாற்றை பவண்டும். இவ்வரக ஆக்கப்பூர்வ முயற்சதிகபள 
இலக்கதிய இலக்கண ஆய்வுகரள அதன் சமகபாலத்ததிய கமகப் தபபாருளபாதபாரை அரைசதில் 
வரைலபாற்ரறை பநபாக்கதிப் பயணப்படுத்தும்.

துரணை நதின்றரவ

1. பபாண்டுரைங்கன் அ., ததபாரக இயல், 2010.
2. தசன்ரனைப் பல்கரலக்கழகம், தமதிழபாய்வுத்துரறை, ஆய்வுக்கததிர் -1,தமய்யப்பன் பததிப்பகம், 
தசன்ரனை.
3. மரலயமபான், தமதிழும் தமதிழரும் (பததிப்பு வவிவரைம் ததரியவவில்ரல)
4. முத்துக்குமபாரைசபாமதி கு., தசம்தமபாழதிகபாட்டும் கபாலக் கண்ணபாடி,  
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  ககீதபகபாவவிந்த நதிரலயம், வவிருகம்பபாக்கம், தசன்ரனை-2.

tamilayan2011@gmail.com

பததிவுகள், ஜனைவரி  8, 2014
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12. பததிற்றப்பத்ததில் மதொனைமும் வவீரைமும்  - முரனைவர் துரரை.மணவிகண்டன், தரலவர், 
தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததிதபாசன் பலகரலக்கழக உறுப்பு கரல மற்றும் அறைதிவவியல் கல்லூரி 
இனைபாம்குளத்தூர், ததிருச்சதிரைபாப்பள்ளள - 

முன்னுரரை
தமதிழதின் உயர்ரவ உலகறைதியச்தசய்த இலக்கதியங்களுள் சங்க இலக்கதியம் முதன்ரமயபானை 
இடத்ரதப் தபற்றுத் ததிகழ்கதிறைது. அத்தகு சதிறைப்புப்தபபாருந்ததிய சங்க இலக்கதியத்ததில், 
எட்டுத்ததபாரக நூல்களளல் புறைம் பற்றைதி பபாடப்பட்டுள்ள இரைண்டு நூல்களளல் ஒன்று 
பததிற்றுப்பத்தபாகும். இந்நூல் பசரை அரைசர்களளன் வபாழ்வவியல் பண்புகரள எடுத்பதபாதும் 
ஒப்பற்றை இலக்கதியம். இதரனை பகரைளப் பல்கரலக்கழகப் பபரைபாசதிரிரய ததிருமததி கபாஞ்சனைபா 
அவர்களபால் எளளய மரலயபாலத்ததில் தமபாழதிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பது சதிறைப்பபானை ஒன்று.

நூல் அரமப்பு
பபாடபாண் ததிரனையவில் அரமந்த 80 பபாடல்கரளக் தகபாண்டது. இததில் எட்டு பசரை 
பவந்தர்கரளப் பற்றைதி குமட்டூர்க் கண்ணனைபார், பபாரலக்கவுதமனைபார், 
கபாப்பவியபாற்றுக்கபாப்பவியனைபார், பரைணர், கபாக்ரகப்பபாடினைளயபார், கபவிலர், அரிசதில்கதிழபார், 
தபருங்குன்றூர்க்கதிழபார் எனை எட்டு புலவர்கள் பபாடியுள்ளனைர். 

நூலதில் கூறைப்பட்டச் தசய்ததிகள்
பசரைபவந்தர்களளன் கல்வவித்ததிறைம், மனைத்ததிண்ரம, புகழ்பநபாக்கு, ஈரகத்ததிறைம், ஆகதிய 
தபருமதிதப் பண்புகரளயும் பரடவன்ரம, பபபார்த்ததிறைம், தபபாருள்தசயல்வரக, குடிபயபாம்பல்,
ஆட்சதித்ததிறைன் பபபான்றைரவ நயம்தபறை வவிளக்கப்தபற்றுள்ளனை. இரவயபாவும் புறைநபானூற்றுப் 
பபாடல்கரளப் பபபான்று புறைத்ததிரணரயப் தபபாருளபாகக் தகபாண்டு பபாடப்தபற்றுள்ளது. இத்தகு
சதிறைப்பு தபற்றை இந்நூலதில் மபானைமும் வவீரைமும் இடம்தபற்றுள்ளரத நபாம் கபாணலபாம்.

மபானைம்
கற்பு, தபருரம, புலவவி, வலதிரம, சபதம், கணவிப்பவி, அளவுகருவவி. மபாற்றைபாணவி, ஒப்புரம, 
அன்பு, அவமபானைம் என்றை தபபாருள்களளல் குறைதிப்பவிடப் படுகதிறைது. ( தமதிழ் வவிக்கதிப்பபீடியபா)
 ”தன்னைளரல மபாறைபாமல் எவதனைபாருவன் வபாழ்கதின்றைபாபனைபா” அவபனை மபானைத்துடன் வபாழ்வதபாக
வவிபவகசதிந்தபாமணவி கூறுகதிறைது.

மயவிர்நவீப்பவின் வபாழபாக் கவரிமபா அன்னைபார்
உயவிர்நவீப்பர் மபானைம் வரின்  (ததிருக்குறைள் 969)

 கவரிமபான் உடலதிலதிருந்து ஒரு உபரைபாமம் ககீபழ வவிழுந்தபாலும் அது உயவிர் வபாழபாது. 
அதுபபபால மனைளதன் தன் நதிரலயவிலதிருந்து மபாறைதிவவிட்டபால் அவன் உயவிர்வவிட்டுவவிடுவபான்
எ.கபா: பபாண்டிய தநடுஞ்தசழதியன், சபாக்ரைடிஸ், கரனைக்கபால் இரும்தபபாரறை
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பததிற்றுப்பத்ததில் மபானைம்
 பததிற்றுப்பத்ததில் இடம்தபற்று இருக்கும் 80 பபாடல்களளல் மபானைம் குறைதித்த தசய்ததியபாக ஐந்து 
பபாடல்கள் இடம்தபற்றுள்ளனை. இரைண்டபாம் பத்ததில் குமட்டூர்க் கண்ணனைபார் இமயவரைம்ப 
தநடுஞ்பசரைலபாதரனைக் குறைதிப்பவிடும்தபபாழுது கண்களளல் மகதிழ்ச்சதிக் கபாட்டி தநஞ்சதில் பரக 
உணர்ரவ பரகவரிடத்பத தவளளப்படுத்த ததரியபாதவன். கனைவவிலும் கூட தபபாய் கூறைபாதவன்
என்று பவந்தனைளன் இயல்பபானை குணத்ததிலதிருந்து எந்த பநரைத்ததிலும் மபாறைதவன் என்பரத,

” ……… .   தநஞ்சஅவவிழ்பு அறைதியபா
நண்ணபார் பதஎத்தும் தபபாய்ப்புஅறைதி யலதனை
கனைவவினும் ஒன்னைபார் பதய ஓங்கதி நடந்து……” என்றை பபாடல் வரியவின் மலம் நபாம் கபாணலபாம்.

அடுத்து நபான்கபாம் பத்ததில் கபாப்பவியபாற்றுக் கபாப்பவியனைபாரின் பபாடலதில் களங்கபாய் கண்ணவி 
நபார்முடி பசரைலபாதனைளன் பரடவவீரைர்களளன் தசயல்களபாகக் குறைதிப்பவிடுகதிறை பபபாக்கு 
வவியக்கத்தக்கதபாக உள்ளது.

எததிரி நபாட்டு பரடவவீரைர்கள் புறைமுதுகதிட்டு ஓடும் பபபாது பனைம்பூ மபாரலரய அணவிந்த உன் 
பரடவவீரைர்கள் முதுகதில் பரடகரளச் தசலுத்தமபாட்டபார்கள் என்பதரனை,
 
“ஒடுங்கபாத் ததவ்வர் ஊக்குஅறைக் கரடஇ
புறைக்தகபாரட எறைதியபார் நதின் மறைப்பரட தகபாள்ளுநர்..” (பததிற்றுப்பத்து:31 ஆம் பபாடல்)

என்று அரைசனைளன் மபானை உணர்ரவயும்; அவனைளன் தசபால்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு பபபார் தசய்யும் 
வவீரைர்கரளயும் இததில் கபாணமுடிகதின்றைது.

அடுத்து கபவிலரின் மபானைத்ரத பபார்ப்பபபாம். கபவிலர் பபாரியவின் உற்றை நண்பர்;அவரின்றைதி 
இவரில்ரல, இவரைன்றைதி அவர் இல்ரல. அதுபபபால வபாழ்ந்த இருவரில் பபாரி இறைந்துபபபாக 
கபவிலர் தனைளபய பபாரியவின் மகளுடன் பரைம்பு மரலரய வவிட்டு தவளளபயறுகதிறைபார். அவ்வபாறு 
நபாட்ரடவவிட்டு வந்தவர் பநபரை தசல்வகடுங்பகபா வபாழதியபாதன் என்றை பசரை மன்னைரனைக் கபாண
வருகதின்றைபார்.

அவ்வபாறு வந்த கபவிலர் பசரை மன்னைனைளடம் பபாரியவின் புகரழயும் அவனைது பரைம்பு மரலயவின் 
அழரகயும் எடுத்துக் கூறுகதிறைபார். பபாரி இரைவலர்கள் மதிகுந்த துன்பம் அரடய பவண்டும் 
என்பதற்கபாகபவ பமலுலகம் தசன்றுவவிட்டபான். அதனைபால் எம்ரம பபாதுகபாக்க பவண்டும் 
என்று இரைந்து பவண்டி நபான் இங்கு வரைவவில்ரல. உண்ரமயன்றைதி எதரனையும் 
மதிரகப்படுத்ததிக் கூறைமபாட்படன் என்று பசரை அரைசனைளடம் கூறும் தன்மபானைத்ரத நபாம் 
என்னைதவன்று கூறுவது. உண்ரமயவில் அந்தக் கபாலத்துப் புலவர்கள் தன்மபானைத்துடன் 
வபாழ்ந்து வந்துள்ளனைர் என்பது இதன் மலம் அறைதிய முடிகதின்றைது.
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“தபபான்னைளன் அன்னை பூவவின் சதிறைதியவிரல
புன்கபால் உன்னைத்துப் பரகவன் எம்பகபா
புலர்ந்த சபாந்ததின் புலரைபா ஈரக
மலர்ந்த மபார்பவின் மபாவண் பபாரி
முழுவுமண் புலரை இரைவலர் இரனைய
வபாரைபாச் பசண்புலம் படர்ந்பதபான் அளளக்க எனை
இரைக்குவபாபரைன் எஞ்சதிக் கூபறைன்” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 61)

கபவிலர் தசல்வக்கடுங்பகபா வபாழதியபாதனைளன் புகரழக் கூறும்பபபாது அவர்களளன் 
முன்பனைபார்களளன் மபானை உணர்ரவ எடுத்து கபாட்டுகதின்றைபார். அது எவ்வபாறு என்றைபால் 
சதிறைப்பபாக ஆட்சதி தசயத உமது முன்பனைபார்கள் உன்ரனைப் பபபால் ததளளவபாக மபாறைபாத 
தகபாள்ரகயுரடயவர்களபாக இருந்துள்ளனைர். அதனைபால்தபால் நவீயும் அததிலதிருந்து மபாறைபாமல் 
ஆட்சதிதசய்து வருகதின்றைபாய் என்பரத,

”ஆய்ந்த ததரிந்த புகழ்மறைவதரைபாடு
படுபவிணம் பவிறைங்க நூறைதிப் பரகவர்
தகடுகுடி பயவிற்றைதிய தகபாற்றை பவந்பத…” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 69)

 என்றை குறைதிப்பவிடுவதபால் பசரைபவந்தனைளன் குடிபவிறைப்பு மபாறைமல் நல்ல முரறையவில் ஆட்சதிரய 
மபானைத்துடன் நடத்ததியவன் என்பது புலனைபாகதிறைது.

வவீரைம்
வலதிரம வவீரைபநபாய் தவகுளள (சகீவக.2771) என்று சகீவகசதிந்தபாமணவி கூறுகதிறைது. வவீரைம் என்றைபால் 
வலதிரம, மனைத்ததின்ரம என்பரவயபாகும். இரத அடிதயபாற்றைதி பததிற்றுப்பத்ததில் நபாம் வவீரைச் 
தசயல்பபாட்டிரனைக் கபாணலபாம்.
பததிற்றுப்பத்ததில் உள்ள 80 பபாடல்களளல் 32 பபாடல்களளல் வவீரைம் பற்றைதிய தசய்ததி 
இடம்தபற்றுள்ளனை. அவற்றைதில் இரைண்டபாம் பத்ததில் நபான்கு பபாடல்கள் வவீரைம் பற்றைதியச் 
தசய்ததிரயப் பற்றைதி எடுத்ததியம்புகதிறைது.
அவற்றைதில் சதில இமயவரைம்ப தநடுஞ்பசரைல் இரும்தபபாரறையவின் வவீரைத்ரத அருகதில் 
அரைணமரனையவில் வபாழும்  அரைசர்கள் உறைக்கம் வரைபாமல் உன்ரனை நதிரனைத்து தநஞ்சம் 
நடுங்குகதிறைபார்கள். அவ்வபாறு நடுங்குவதற்குரிய  கபாரைணம் உன்னுரடய வவீரைம்தபான். 
இதரனைக் பகட்பதற்கு எங்களுக்கு மதிகவும் இனைளரமயபாக உள்ளது. உனைது புகழ் வளர்க 
என்று ,

”ததபாடுதகபாள் இனைநதிரரை தநஞ்சஅததிரைந் தபாங்கு
முரைசமுழங்கு தநடுநகர் அரைசதுயவில் ஈயபாது
மபாததிரைம் பனைளக்கும் மறைம்வவீங்கு பல்புகழ்
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பகட்டபாற்கு இனைளது-நதின் தசல்வம் பகட்தடபாறும்…” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 12)

என்று குமட்டூர் கண்ணனைபார்  பசரைனைளன் வவீரைத்ரத இப்பபாடலதில் பததிவுதசய்துள்ளபார்.

மன்றைபாம் பத்ததில் ஐந்து பபாடல்கள் வவீரைத்ரதப்பற்றைதி குறைதிப்பவிடுகதிறைது. பல்யபாரனைச் 
தசல்தகழுகுட்டுவனைளன் வவீரைத்ரத அகப்பபா என்றை அரைணபானைது கரணய மரைங்கரள வபாயவிலதின்
முகப்பவில் ரவத்துள்ளனைர். அதரனைச் சற்றைதி கபாவல்பரட உள்ளது. ஆழ்ந்த அகழதி மற்றும் 
தபரிய மததில்கரளயும் உரடய அந்த அரைரண குட்டுவனைளன் குததிரரைப்பரட, யபாரனைப்பரட,
பதர்ப்பரட, கபாலபாட்பரட ஆகதிய நபான்கு வரகப் பரடகளும் பசர்ந்து தசன்று அழதித்தனை. 
எவ்வபாறு என்றைபால் உழதிரஞ மபாரல சூடி தசன்று அழதித்தனைர். இதரனை ஆசதிரியர் பபாரலக் 
கவுதமனைபார் பசரைரனை கூற்றுவன் தசன்று அழதித்ததுபபபால உள்ளது என்று மன்னைனைளன் 
வவீரைத்ரதக் குறைதிப்பவிடுகதிறைபார். (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 22) எததிரி நபாட்டில் நடந்த பபபாரினைபால் 
குததிரரைகள் தசன்று பபபார்புரிந்ததபால் பரகவர் நபாட்டு வயல்தவளளகள் கலப்ரபகள் தகபாண்டு
உழ இயலபாதரவ ஆயவினை என்று,

“நதின்பரடஞர் பசர்ந்த மன்றைம் கழுரத பபபாகதி
நவீ உடன்பறைபார் மதனையவில் பதபாட்டி ரவயபா..” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 25)

ஆசதிரியர் பசரைனைளன் வவீரைத்ரதக் குறைதிப்பவிடுகதிறைபார்.

நபான்கபாம் பத்ததில் ஆறு பபாடல்கள் வவீரைத்ரதப் பற்றைதிக் குறைதிப்பவிடுகதின்றைனை. களங்கபாய் கண்ணவி 
நபார்முடிபசரைலபாதனைளன் தவற்றைதிரயயும் வவீரைத்ரதயும் பலவபாறு குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.
நபார்முடி பசரைலபாதன் கூற்றுவன் பபபால பபபார்ததிறைம் தபற்றைவன். தும்ரப மபாரல சூடி சதினைந்து
வந்த பரகவர்கரள அஞ்சத்தக்க வரகயவில் பபபாரில் அலறும்படி உன்னுரடய தபரிய 
முரைச முழங்கதிக்தகபாண்பட இருக்கும். முரைசகள் முழங்கதினைபால் பரகவர்களளல் அரைண்கள் 
அழதிவது உறுததி என்று,

“எடுத்துஎறைதிந்து இரைங்கும் ஏவல் வவியன்பரனை
உரும் எனை அததிர்பட்டு முழங்கதி தசருமதிக்கு
அடங்கபார் ஆரை அரைண் வபாடச் தசல்லும்
கபாலன் அரனைய கடுஞ்சதினை முன்ப” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 39)

என்றை பபாடலதில் அரைசனைது வவீரைத்ரதச் சட்டிக்கபாட்டியுள்ளபார்.

ஐந்தபாம் பத்ததில் மன்று பபாடல்களளல் வவீரைத்ரதப்பற்றைதி ஆசதிரியர் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார். கடல் 
பவிறைபகபாட்டிய தசங்குட்டுவன் கடல் பபபாரில் வல்லவன். நல்ல வவீரைம் நதிரறைந்தவன். இவனைது
பபபார்ச்சதிறைப்பும் வவீரைச்சதிறைப்பும் மற்றைவர்கரளக் கபாட்டிலும் முற்றைதிலும் மபாறுபட்டரவ. 

 பததிவுகள் ©  2020



80                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

வலதிரமமதிக்க பபபாரில் எததிரிரய வஞ்சதிக்கபாமல் பநர் எததிபரை நதின்று பபபாரிட்டு தவற்றைதிப் 
தபறுபவன்தபான் இந்த பசரைமன்னைன் என்று,

“அண்ணல் யபாரனை அடுபபபார்க் குட்டுவ
ரமந்துரட நல அமர்க் கடந்து வலம்தரீஇ” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 42)
என்றை பபாடலதில் பரைணர் மன்னைனைளன் வவீரைத்ரதப் புகழ்ந்து பபாடியுள்ளபார்.

ஆறைபாம் பத்ததிலும் மன்று பபாடல்கள் வவீரைம் பற்றைதியரவயபாகும். ஆடுபகபாட்பபாட்டுச் 
பசரைலபாதனைளன் வவிரைச்சதிறைப்ரப மதிக அழகபாக உவரமபயபாடு குறைதிப்பவிடும் கபாட்சதி நம்ரம 
அச்சத்ததில் ஆழ்த்துகதிறைது. ஆம் தசரைபவந்தன் பபபார் புரியும்பபபாது பசரைனைளன் தரலயவில் 
அணவிந்ததிருந்த பனைந்பதபாடினைபால் தசய்யப்தபற்றை  கண்ணவியவில் பபபாரிட்டதபபாழுது 
எததிரிப்பரடவவீரைகளளன் இரைத்தம் பட்ரடரமயபால் தசந்நதிரைமபாகதிய இரறைச்சதி பபபாலக் 
கபாணப்தபறுகதிறைது என்பரத,

“மறைம்தகழு பபபாந்ரத தவந்பதபாடு புரனைந்து
நதிறைம்தபயர் கண்ணவிப் பருந்து ஊறு அளப்ப..” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 51)

என்று இரறைச்சதிதயனை பருந்துகள் அரைசனைளன் தரலரயச் சற்றுகதின்றைனை என்று வவிரைத்ரத 
கபாக்ரகப்பபாடினைளயபார் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.
ஏழபாம்பத்ததில் நபான்கு பபாடல்கள் வவீரைத்ரதப் பற்றைதிக்குறைதிப்பவிடுகதின்றைனை. தசல்வக்கடுங்பகபா 
வபாழதியபாதன் சதிறைந்த தரலரமப் பண்புதகபாண்டவன். வவீரைர்கரள வழதிநடத்துவததில் 
வல்லவன். பபபார்க்களத்ததில் தவட்டுண்டு கதிடக்கும் பவிணங்கரள இடறுவதபால் குததிரரையவின் 
குழம்புகள் தசந்நதிறைம் அரடந்துள்ளனை. அத்தரகய பரகவர்களளன் வவீரைத்ரத அழதித்த 
பபபார்வவீரைர்களளல் தரலவபனை வவிற்பரட வவீரைர்களுக்கு கவசம் பபபான்றைவன் என்பதரனை,

“எறைதிபவிணம் இடறைதிய தசம்மறுக் குளம்பவின்
பரியுரட நல்மபா வவிரிஉரள சூட்டி
மரலத்த ததவ்வர் மறைம்தபக் கடந்த
கபாஞ்சதி சபான்றை வயவர் தபரும..” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 65)

என்றை பபாஅடல் வரியவினைபால் கபவிலர் பபாடி சதிறைப்பவித்துள்ளபார்.

எட்டபாம்பத்ததில் நபான்கு பபாடல்கள் வவீரைம்பற்றைதி பபசவதபாக ஆசதிரியர் பபாடியுள்ளபார்.
தகடூர் எறைதிந்த தபறுஞ்பசரைல் இரும்தபபாரறையவின் வவீரைச்சதிறைப்ரப பரக வவீரைர்கள் அஞ்சதி 
ஓடுகதிறைபார்கள். பரக நபாட்டு அரைசர்கள் பபபார்க்களத்ததில் இறைந்துபபபாகதின்றைனைர். இறைந்த 
மன்னைரனை சற்றைதி பசரை வவீரைர்கள் துணங்ரக
கூத்ரத ஆடுகதின்றைனைர். அத்தரகய பபபார் வவீரைர்கரளயுரடயவன்தபான் இந்த பசரைமன்னைன்,
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“மன்பரத தபயரை அரைசகளத்து ஒழதிய
தகபான்றுபதபாள் ஓச்சதிய தவன்றுஆடு துணங்ரக..” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 77)

என்று அரிசதில்கதிழபார் பபாடுகதின்றைபார்.

ஒன்பதபாம்பத்ததில் ஐந்து பபாடல்கள் வவீரைத்ரதக் குறைதிக்கதின்றைனை. இளஞ்பசரைலதிரும்தபபாரறையவின் 
வவீரைம் பரகவர்கள் அச்சம் அரடய பபபார்க்களத்ததில் சதிந்ததிய குருததி மதிகுததியபானைது. அதனைபால் 
பபபார்க்களம் புலபால் நபாற்றைம் வவீசகதின்றைது. ரகயவில் பவலுடன் கபாட்சதித்தரும் பசரைரனை 
தபபாரறையன் என்று பலரும் கூறைதி வபாழ்த்ததினைர். அத்தகு சதிறைப்புப் தபபாருந்ததிய வவீரைன் என்று,
 
“உறைல் உரு குருததிச் தசருக்களம் புலவக்
தகபான்று அமர்க் கடந்த தவந்ததிறைல் தடக்ரக
தவன்பவல் தபபாரறையன் என்றைலதின் தவருவரை..” (பததிற்றுப்பத்து பபாடல்- 86)

என்று தபறுங்குன்றூர்க்கதிழபார் இளஞ்பசரைரனைக் தகபாடுரமமதிக்கவன் அரனைவரும் கூறைதினைர். 
அதரனைக்பகட்ட புலவரும் உண்ரமதயனை நம்பவினைர்.ஆனைபால் அவன் மதிக நல்லவன் என்று 
தற்தபபாழுது புரிந்தது என்று ஆசதிரியர் குறைதிப்பவிடுகதிறைபார்.

முடிவுரரை
பததிற்றுப்பத்ததில் மபானைமும் வவீரைமும் என்றை இக்கட்டுரரையவில் மபானைம் பற்றைதிய பபாடல்களளன் 
எண்ணவிக்ரகயும் அததில் இடம்தபற்றைதிருந்த கருத்துக்கரளயும் ததளளவுபடுத்தப்பட்டுள்ளனை. 
அடுத்து வவீரைம் பற்றைதிய பபாடல்கள் எரவ?எரவ எனை சட்டிக்கபாட்டப்பட்டு அவற்றைதில் 
பயன்படுத்தப்பட்ட தசய்ததிகரள சருக்கதிக் கூறைப்பட்டுள்ளது. பததிற்றுப்பத்ததில் அக்கபால பபபார் 
தநறைதிமுரறைகள் எவ்வபாறு பவின்பற்றைப்பட்டனை, பபபாரில் தவற்றைதிப்தபற்றை அரைசன்  தபான் 
மட்டுபம தபபாருள்கரள ரவத்துக் தகபாள்ளபாமல் மற்றைவர்களுக்கு வபாரி வழங்கதியுள்ள ததிறைம்
இததில் புலனைபாகதிறைது. பபாடிய புலவர்களுக்கு இன்றைதி மக்களுக்கும் தகபாடுத்துள்ளபார்கள். 
மபானைத்துடனும், பநர்ரமயபானை வவீரைத்துடனும் பபபார் தநறைதிமுரறைகள் அக்கபாலத்ததில் பவின்பற்றைப்
பட்டிருக்கதின்றைனை என்பரத இந்த பததிற்றுப்பத்ததின் மலம் நபாம் கண்டு பகட்டு 
உணர்ந்துதகபாள்ளலபாம்.

ஆய்வுக்கட்டுரரைக்குப் பயன்பட்ட நூல்கள
1.மது.ச.வவிமபாலநந்தம், இலக்கதிய வரைலபாற்றுக்களஞ்சதியம்
2. மதுரரை இளங்குமரைனைபார், ததிருக்குறைள் மலமும் உரரையும்
3. அறைதிஞர் ச.பவ.சப்பவிரைமணவியன், பததிற்றுப்பத்து ததளளவுரரை.
4. அவ்ரவ ச.துரரைசபாமதிபவிள்ரள, பததிற்றுப்பத்ததி மலமும் உரரையும்.
5. வவிபவகசதிந்தபாமணவி
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6. www.tamilwikipedia.org.

(இக்கட்டுரரை 30-01-2014 அன்று தபரைம்பலூர் பபாரைததிதபாசன் பல்கரலக்கழகக் கல்லூரித் 
தமதிழ்த்துரறையும் தசம்தமபாழதி மத்ததிய நதிறுவனைம் இரணந்து நடத்ததிய பததிற்றுபத்து – 
மபானைளடவவியல் சதிந்தரனைகள் என்றை கருத்தரைங்கதில் வவிவபாததிக்கப்பட்ட கட்டுரரை.)

mkduraimani@gmail.com

பததிவுகள், தபப்ருவரி 1, 2014
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13. புகலதிடத் தமதிழ் நதொவல் முயற்சதிகள!  - வ.ந.கதிரிதரைன் -

 - இன்று - பம 31, 2014 -'தடபாரைபாண்படபா'வவில் எழுத்தபாளர் அகதில், மருத்துவர் லம்பபபாதரைன் ஆதரைவவில் 
நரடதபற்றை மபாதபாந்த இலக்கதிய நதிகழ்வவில் ஆற்றைதிய உரரையவின் முழுரமயபானை வடிவம். - வ.ந.கதி -

புலம் தபயர் , புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியமும், புகலதிட நதொவல்களும்..
 
இன்று உலதகங்கும் தமதிழர்கள் புலம் தபயர்ந்து பரைந்து வபாழ்கதின்றைபார்கள். சங்க 
கபாலத்ததிலதிருந்து கபாலத்துக்குக் கபாலம் தமதிழர்கள் புலம் தபயர்வது ததபாடர்ந்து 
தகபாண்டுதபானைளருக்கதிறைது. 'ததிரரை கடபலபாடித் ததிரைவவியம் பதடினைபார்கள் அற்ரறைத் தமதிழர்கள். 
தபபாருளளயல் கபாரைணங்களுகபாக அன்று தமதிழ் மன்னைர்கள் அயல் நபாடுகளளன் மமீது 
பரடதயடுத்து தமது ஆட்சதியவிரனை வவிஸ்தரித்தபார்கள். அதன் கபாரைணமபாகத் தமதிழர்கள் புலம் 
தபயர்ந்தபார்கள். அந்நதியர் பரடதயடுப்புகளபால் பபாததிக்கப்பட்ட தமதிழர்கள் அகததிகளபாக 
அண்ரட நபாடுகளுக்கு , நகரைங்களுக்குப் புலம் தபயர்ந்தபார்கள். பவின்னைர் ஆங்கதிபலயர் 
ஆட்சதிக் கபாலத்ததின்பபபாது தமதிழகத்ததிலதிருந்து தமதிழர்கள் பலர் இலங்ரக, மபலசதியபா என்று 
பல்பவறு நபாடுகளுக்குத் பதபாட்டத் ததபாழதிலபாளர்களபாக அரழத்துச் தசல்லப்பட்டபார்கள். 
இவ்வவிதமபாகத் ததபாடர்ந்த தமதிழ் மக்களளன் புலம்தபயர்தலதில் முக்கதியமபானைததபாரு நதிகழ்வு 
கடந்த நூற்றைபாண்டின் இறுததியவிலதிருந்து ஆரைமபவித்த ஈழத்தமதிழரின் பல்பவறு ததிக்குகரளயும் 
பநபாக்கதிய புலம் தபயர்தல்.

இலங்ரக சதந்ததிரைமரடந்த கபாலகட்டத்ததிலதிருந்து படிப்படியபாக இலங்ரகயவில் தமதிழ் 
மக்களளன் மமீதபான் ஆளும சதிங்கள இனைவபாத அரைசகளளன் அடக்குமுரறைகள் அததிகரிக்கத் 
ததபாடங்கதினை. தமதிழ்ப் பகுததிகளளல் அரைசதினைபால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சதிங்களக் குடிபயற்றைங்கள், 
சதிங்களம் மட்டும் அரைச தமபாழதி, தமதிழ் மபாணவர்கள் கல்வவி மமீதபானை தரைப்படுத்தல் எனைத் 
ததபாடர்ந்த அரைசத் ததிட்டங்கள், தகபாள்ரககளபால் இலங்ரகத் தமதிழர்களளன் உரிரமப் 
பபபாரைபாட்டம் படிப்படியபாக வளர்ந்து அகதிம்ரச நதிரலயவிலதிருந்து ஆயுதப் பபபாரைபாட்டமபாக 
வவிரிவரடந்து, உபகண்ட அரைசதியலதில் முக்கதியத்துவமபானைததபான்றைபாகதி தவடித்தரதத் 
ததபாடர்ந்து, இலங்ரகயவின் அரைசகளபால் தமதிழ் மக்கள் பமல் கட்டவவிழ்த்துவவிடப்பட்ட 
அடக்குமுரறைகள், நதிகழ்ந்த இனைக்கலவரைங்கள் கபாரைணமபாக ஈழத்தமதிழர்கள் உலகதின் 
பல்பவறு ததிக்குகரளயும் பநபாக்கதிப் பரடதயடுத்தபார்கள். இவ்வவிதமபாகப் புலம் தபயர்ந்த 
தமதிழர்கள் இலங்ரகயவில் வபாழ முடியபாத நதிரலயவினைபால் அகததிகளபாகப் புகலதிடம் நபாடிப் 
புலம் தபயர்ந்தவர்கள். இவ்வவிதமபாகப் புகலதிடம் நபாடிப் புலம்தபயர்ந்தவர்கரளப் புகலதிடத் 
தமதிழர்கள் என்று அரழக்கலபாமபா?  உலகதின் பல்பவறு நபாடுகளளலும் வசதிக்கும் தமதிழர்கள் 
(தமதிழகம் உட்பட) கல்வவி, பவரல வபாய்ப்பு பபபான்றை பல்பவறு கபாரைணங்களுக்கபாகப் புலம் 
தபயர்ந்தபார்கள். ஆனைபால் அவர்கரளப் புகலதிடம் நபாடிப் புலம் தபயர்ந்த தமதிழர்கள் என்று 
அரழக்க முடியபாது. அவர்கள் பரடக்கும் இலக்கதியத்ரதப் புகலதிட இலக்கதியதமன்று 
அரழக்க முடியபாது. ஏதனைன்றைபால் அவர்கள் தபாம் வபாழும் நபாடுகளளல் வபாழ முடியபாத 
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நதிரலயவினைபால் , இருப்பப பகள்வவிக்குறைதியபாக மபாறைதிய நதிரலயவினைபால் புலம் தபயரைவவில்ரல. 
அவர்கள் பரடக்கும் இலக்கதியத்ரதப் புலம் தபயர் தமதிழ் இலக்கதியம் என்று அரழக்கலபாம்.
அவர்கள் பரடக்கும் இலக்கதியத்ரதப் புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியம் என்றை பவிரிவுக்குள் அடக்க
முடியபாது. ஆனைபால் அவ்வவிதமபாகப் புலம் தபயர்ந்த தமதிழர்கள் புகலதிடம் நபாடிப் புலம் 
தபயர்ந்த தமதிழர்கள் பற்றைதிப் பரடக்கும் இலக்கதியத்ரதயும் புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியத்துள் 
அடக்கலபாம். கபாரைணம் அவர்களது பரடப்புகள் புகலதிடத் தமதிழர்களளன் வபாழ்ரவ 
வவிபரிப்பதபால். இதற்குதபாரைணமபாக மரலயகத் தமதிழ் இலக்கதியம் பற்றைதிக் குறைதிப்பவிடும்பபபாது 
மரலயகத்ரதச் பசரைபாதவர்கள் பரடக்கும் மரலயகம் பற்றைதிய இலக்கதியத்ரதயும் 
மரலயகத் தமதிழ் இலக்கதியத்ததினுள் உள்ளடக்கதிக் கூறுவரதக் கூறைலபாம். உதபாரைணமபாக 
நந்ததி, அறைதிஞர் அ.ந.கந்தசபாமதி, அ.தச.முருகபானைந்தன், புபலபாலதியூர் சதபாசதிவம் 
பபபான்றைவர்களளன் மரலயகம் பற்றைதிய பரடப்புகரளக் குறைதிப்பவிடலபாம். எனைபவ 
இக்கட்டுரரையவில் நபான் ஆரைபாய வவிரளவது புகலதிடத் தமதிழ் நபாவல்கள் பற்றைதிபய. புகலதிடத் 
தமதிழ் எழுத்தபாளர்களபால பரடக்கப்பட்ட புகலதிடத் தமதிழர்களளன் வபாழ்வவிரனைப் 
பவிரைததிபலதிக்கும் நபாவல்களபாக அரவ இருக்கலபாம், அல்லது புகலதிடம் நபாடி ததிக்குகதளங்கும் 
சதிதறைதிய எழுத்தபாளர்கள் பரடத்த நபாவல்களபாக அரவ இருக்கலபாம், அல்லது புகலதிடம் 
நபாடிப் புலம்தபயர்ந்த தமதிழர்கள் பற்றைதிப் பரடக்கப்பட்ட நபாவல்களபாக அரவ இருக்கலபாம். 
பமலும் நபான் குறுநபாவல்கரளயும்  புகலதிட நபாவல்கள் பவிரிவுக்குள் அடக்கதித்தபான் 
சதிந்ததிக்கதின்பறைன். நபாவல்கள் நவீண்டரவயபாக இருக்கலபாம் அல்லது குறுகதியரவயபாக 
இருக்கலபாம். அரவ அளவவில் பவறுபட்டபாலும் நபாவல்கபள. பமலும் பலரரை இத்துரறையவில் 
வவிரிவபாக ஆரைபாய்வதற்குத் தூண்டுவதுதபான் இக்கட்டுரரையவின் பநபாக்கம்.

இது தவவிரை இன்னுதமபாரு கபாரைணமுமுண்டு. இலங்ரகயவில் நதிலவவிய அரைசதியல் சூழல்கள் 
கபாரைணமபாக பூமதிப்பந்ததின் அரனைத்துத் ததிரசகரளயும் பநபாக்கதித் தூக்கதி எறைதியப்பட்டவர்கள் 
ஈழத்தமதிழர்கள். புகலதிடம் நபாடிச் சதிதறுண்ட அவர்கள் பரடத்த இலக்கதியம் பபபான்றைரவ 
ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, பசகரிக்கப்பட்டு, அரவ பற்றைதிய வவிரிவபானை ஆய்வுகள் தசய்யப்பட 
பவண்டியதவசதியம். முதலதிரைண்டு தரலமுரறைகரளத் தபாண்டியதும் அடுத்த 
தரலமுரறையவினைர் புலம் தபயர்ந்த தமதிழர் என்பறைபா அல்லது புகலதிடத் தமதிழதரைன்பறைபா 
அரழக்கப்படப் பபபாவததில்ரல. அவர்கள் கனைடபாத் தமதிழர், பவிரைபான்ஸ் தமதிழர், 
ஆஸ்ததிபரைலதியத் தமதிழர் என்பறை அரழக்கப்படப் பபபாகதின்றைபார்கள். அவர்கள் பரடக்கும் 
இலக்கதியமும் அவ்வபாபறை கனைடபாத் தமதிழர் இலக்கதியம், பவிதரைஞ்சத் தமதிழர் இலக்கதியம், 
ஆஸ்ததிபரைலதியத் தமதிழர் இலக்கதியம் என்பறை அரழக்கப்படப் பபபாகதின்றைது.  எனைபவதபான் 
புகலதிடம் நபாடிப் புலம்தபயர்ந்த தமதிழர்களளன் கரல, இலக்கதியம் பற்றைதிய ஆய்வுகளளன் 
முக்கதியத்துவம் அததிகரிக்கதின்றைது. இதரனை ஆய்வபாளர்கள் உணர்ந்து தகபாள்ள பவண்டும்.

புலம் தபயர்ந்த தமதிழர்களும், புலமும் பற்றதிச் சதில வதொர்த்ரதகள:
பமபல தசல்வதற்கு முன்னைர் நபாம் புலம் தபயர் தமதிழர் இலக்கதியம் பற்றைதி நதிலவுதமபாரு 
குழப்பத்ததிரனையும் கவனைத்ததில் தகபாள்ள பவண்டும். புலம் தபயர் தமதிழர் என்னும்பபபாது 
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அததில் வரும் புலம் என்பது எதரனைக் குறைதிக்கதிறைது?

யபாயும் ஞபாயும்
யபாயும் ஞபாயும் யபாரைபா கதியபரைபா,
எந்ரதயும் நுந்ரதயும் எம்முரறைக் பகளளர்,
யபானும் நவீயும் எவ்வழதி யறைதிதும்,
தசம்புலப் தபயனைவீர் பபபால,
அன்புரட தநஞ்சம் தபாங்கலந் தனைபவ.
 
-தசம்புலப் தபயனைவீரைபார் (குறுந்ததபாரக - 40)

இந்தக் குறுந்ததபாரகயவில் வரும் 'தசம்புலப் தபயனைவீர் பபபால' என்பதன் அர்த்தம் தசம்மண் 
நதிலத்ததில் தபய்த மரழபபபால் என்று வரும். இந்த அர்த்தத்ததில் புலம் என்பது நதிலம் 
என்பரதக் குறைதிக்கும். 'கலம் தரும் ததருவவில் புலம் தபயர் மபாக்கள்' என்று கூறும் 
சதிலப்பததிகபாரைம். புகபாருக்கு வந்ததிருந்த அயல் நபாட்டு வணவிகர்கரளக் குறைதிக்க இளங்பகபா 
அடிகள் 'புலம் தபயர் மபாக்கள்' என்றை தசபாற்கரளப் பபாவவித்ததிருப்பபார். இங்கு புலம் என்பது 
அவர்களது தசபாந்த நதிலத்ரதக் குறைதிப்பவிடுகதிறைது. தபாம் வபாழ்ந்த நதிலத்ரத வவிட்டு வந்த 
மக்கள் என்று இதன் தபபாருள். அகததிகளபாகப் புலம் தபயர்ந்த ஈழத் தமதிழர்கரள , தபாம் 
வபாழ்ந்த நதிலத்ரத வவிட்டுப் தபயர்ந்த தமதிழர்கரளப் புலம் தபயர்ந்த தமதிழர்கள் என்று 
அரழக்கலபாம்.

ஆனைபால் அபத சமயம் புலம் என்பதற்குப் பல அர்த்தங்களுள்ளனை.  வடபுலம், ததன் புலம் 
என்னும் பபபாது அது ததிரசயவிரனை அல்லது ததிக்கதிரனைக் குறைதிக்கதின்றைது. இந்த அர்த்தத்ததில் 
பபார்க்கும்பபபாது ஈழத்ததின் அரைசதியல் நதிரல கபாரைணமபாக, உலகதின் பல்பவறு ததிரசகரளயும்  
(ததிக்குகரளயும்) நபாடிப் தபயர்ந்த தமதிழர்கரளப் புலம் தபயர்ந்த தமதிழர்கள் என்று 
அரழக்கலபாம். தபாம் வபாழ்ந்த நதிலம் வவிட்டுத் ததிக்குகள் நபாடிப் தபயர்ந்த தமதிழர்கள் என்னும்
அர்த்தத்ததில் இவ்வவிதம் அரழக்கலபாம்.

இருப்பு பகள்வவிக்குறைதியபானைததபாரு நதிரலயவில் வபாழுவதற்கு ஒரு நதிலம் நபாடிப் 
தபயர்ந்தவர்கள் என்னும் அர்த்தத்ததிலும் புலம் நபாடிப் தபயர்ந்த தமதிழர்கள் என்னும் 
அர்த்தத்ததிலும் புலம்தபயர் தமதிழர்கள் என்னும் பதத்ததிரனைப் பபாவவிக்கலபாம். இங்கு புலம் 
என்பது இருந்த நதிலத்ரதக் குறைதிக்கவவில்ரல. புகலதிடம் நபாடிப் புகுந்த நதிலத்ரதக் குறைதிக்கதிறைது.
எனைபவ புலம் தபயர் தமதிழர்கள் என்பதன் அர்த்தமபாக வபாழ்ந்த புலம் வவிட்டுப் 
தபயர்ந்தவர்கள் என்பரதயும் தகபாள்ளலபாம். வபாழுவதற்கு நதிலம் (புலம்) நபாடிப் 
தபயர்ந்தவர்கள் என்பதரனையும் தகபாள்ளலபாம்.
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புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதிய முயற்சதிகள:
புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியதமன்பது புலம் தபயர்ந்த தமதிழர்தம் இலக்கதியத்ததிதனைபாரு பகுததி. 
ஆனைபால் புலம்தபயர்தமதிழர்தம் இலக்கதியதமல்லபாம் புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியம் ஆகபாது. 
இதரனை நபாம் மனைததில் ரவத்துக்தகபாள்ள பவண்டும். எனைபவ நபான் இங்கு புகலதிடத் 
தமதிழர்தம் இலக்கதிய முயற்சதி பற்றைதிபய சதிறைதிது வவிபரிக்கப் பபபாகதின்பறைன்.  இதுதவபாரு 
வவிரிவபானைபதபார் ஆய்வு அல்ல. எததிர் கபாலத்ததில் வவிரிவபாக ஆரைபாய வவிரளயும் எவருக்கும் 
வழதியவிரனைக் கபாட்டக் கூடியததபாரு சதிறு கட்டுரரையபாக இதரனைக் தகபாள்ளலபாம்.

உலகதின் பல்பவறு நபாடுகளளலும் பரைந்து , புகலதிடம் நபாடி வபாழும் ஈழத்தமதிழர்கள் பரடக்கும்
இலக்கதியம் பரைந்து பட்டது. குழந்ரத இலக்கதியம், தவகுசனை இலக்கதியம், தவீவவிரை இலக்கதியம், 
முற்பபபாக்கு இலக்கதியம், தபண்ணவிய இலக்கதியம், தலதித் இலக்கதியம், அரைசதியல் இலக்கதியம் 
எனைப் பல பவிரிவுகளபாக அவற்ரறைப் பவிரித்து ஆரைபாயலபாம். இவ்வவிதமபாகப் பரடக்கப்பட்ட 
அல்லது பரடக்கப்படும் இலக்கதியமும் கூறும் தமபாழதியவில் பவறு பட்டனை. உதபாரைணமபாக 
அரைசதியல் நபாவதலபான்று சபாதபாரைண , ததளளந்த  நரடயவில் பரடக்கப்பட்டிருக்கலபாம். அல்லது
சரவ மதிக்க , தமபாழதி நரடயவில் பரடக்கப்பட்டிருக்கலபாம். ஆனைபால் கூறைப்படும் தமபாழதி 
மட்டும் ஒரு பரடப்பவின் சதிறைப்பவிரனை அல்லது முக்கதியத்துவத்ததிரனைத் தவீர்மபானைளப்பததில்ரல. 
ஒரு பரடப்பபானைது பல்பவறு கபாரைணங்களுக்கபாக முக்கதியத்துவம் தபறைலபாம். பபாத்ததிரைப் 
பரடப்புக்கபாக, கூறைப்படும் தமபாழதிக்கபாக, கூறும் தபபாருளுக்கபாக, பபாவவிக்கப்படும் 
உரரையபாடலுக்கபாக, பரடப்பவில் நதிகழ்வுகளளன் ததிட்டமதிட்ட ததபாகுப்புக்கபாக, அல்லது 
ரமயமற்றை பபபாக்குக்கபாக என்று பல்பவறு கபாரைணங்களுக்கபாக முக்கதியத்துவம் தபறைலபாம். 
எனைபவ புகலதிடத் தமதிழர்களளன் இலக்கதிய முயற்சதிகள் பற்றைதிக் குறைதிப்பவிடும்பபபாது 
இவற்ரறையும் நபாம் சதிந்ததிக்க பவண்டும்.

இதுவரரை கபாலம் தவளளயபானை புகலதிடத் தமதிழர்களளன் இலக்கதிய முயற்சதிகள் பற்றைதிப் 
பபார்க்கும்பபபாது பல்பவறு இலக்கதியப் பவிரிவுகளளலதிருந்தும் நூல்கள், கட்டுரரைகள், 
ஆய்வுக்கட்டுரரைகள் ஆகதியனை வந்ததிருக்கதின்றைனை. பவிரைபல இலக்கதிய ஆளுரமகளளடமதிருந்து 
(ஆக்க இலக்கதியப் பரடப்பபாளளகள் , இலக்கதியத் ததிறைனைபாய்வபாளர்கள்) புலம் தபயர் தமதிழ் 
இலக்கதியம் பற்றைதி அவ்வப்பபபாது கட்டுரரைகள் , நூல்கள் தவளளயபாகதியுள்ளனை. அபத சமயம் 
பல்கரலக்கழகங்களளல் பட்டப்படிப்பு பமற்தகபாள்ளும் மபாணவர்கள், பபரைபாசதிரியர்கள், 
வவிரிவுரரையபாளர்கள் புலம் தபயர் தமதிழ் இலக்கதியம் பற்றைதி ஆய்வுகரள ஆற்றைதியுள்ளபார்கள். 
அவர்களது ஆய்வுக்கட்டுரரைகள் ஆய்வரைங்குகளளல் சமர்ப்பவிக்கப்பட்டுள்ளன். 
பல்கரலக்கழகங்களளல் பட்டப்படிப்புக்கபானை ஆய்வுக் கட்டுரரைகளபாகச் 
சமர்ப்பவிக்கப்பட்டுள்ளனை. நூல்களபாகவும் தவளளயபாகதியுள்ளனை. இவ்வவிதமபானை தவளளயபானை 
ஆய்வுக்கட்டுரரைகரள அல்லது நூல்கரளப் பபார்க்கும்பபபாது ஒன்று மட்டும் ததளளவபாகத் 
ததரிகதிறைது. பல்கரலக்கழக மபாணவர்கள், வவிரிவுரரையபாளர்கள், பபரைபாசதிரியர்கள் பலர் 
புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியப் பரடப்புகள் பற்றைதி ஆரைபாய்ந்துள்ள அளவு இலக்கதிய ஆளுரமகள்
என்று கூறைப்படுபவர்கள் ஆரைபாயவவில்ரல என்பபத அது. இலக்கதிய ஆளுரமகள் 
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தங்களுக்குக் கதிரடத்த, ததரிந்தவர்களளன் பரடப்புகரள மட்டும் முதன்ரமப் படுத்ததி 
தபபாதுவபானை தரலப்புகளளல் (புலம் தபயர் தமதிழ் இலக்கதியம் பபபான்றை) அவ்வப்பபபாது 
கட்டுரரைகள் எழுததியவிருக்கும் அபத சமயம் எந்தவவித வவிளம்பரைங்களுமதின்றைதி 
பல்கரலக்கழகங்களளல் மபாணவர்கள், வவிரிவுரரையபாளர்கள், பபரைபாசதிரியர்கள் பலர் புலம் 
தபயர் தமதிழர்களளன் புகலதிடத் தமதிழ் முயற்சதிகள் பற்றைதி (தமதிழகத்ததில், இலங்ரகயவில்) 
ஆரைபாய்ந்ததிருக்கதின்றைபார்கள். இரணயத்ததில் கூகுள் பதடுதலதில் இரவ பற்றைதிய வவிபரைங்கள் 
பலவற்ரறைப் தபற்றுக்தகபாள்ள முடியும்.

ஒரு துரறையவிரனைப் பற்றைதி ஆரைபாய வவிரழயும் ஆய்வபாளர்கள் , ஆய்வுக் கட்டுரரைகரள 
எழுதும் முன்னைர் அத்துரறை பற்றைதிய பதடரல ஆற்றைதியவிருக்க பவண்டும். உதபாரைணமபாக, 
புகலதிட அல்லது புலம் தபயர் தமதிழ் இலக்கதியம் பற்றைதி ஆய்வு அல்லது ததிறைனைபாய்வுக் 
கட்டுரரைகள் எழுத வவிரும்புவர்கள் உலகதின் பல்பவறு பபாகங்களுக்கும் புகலதிடம் நபாடிப் புலம்
தபயர்ந்தவர்களளன் பரடப்புகள் பற்றைதிய பதடுதலதின் மலம் அவற்ரறை அறைதிந்து, வபாசதிக்க 
முரனைய பவண்டும். வபாசதிப்பு சபாத்ததியமபாயவில்லபாத பட்சத்ததில் அரவ பற்றைதிய தகவல்கரளத்
ததபாகுத்து ஆவணப்பட்டியல்கரள உருவபாக்க பவண்டும். பவின்னைர் நூல்கள் பபபாததிய 
அளவவில் கதிரடத்ததும் அவற்ரறை வபாசதித்துத் ததிறைனைபாய்வுக் கட்டுரரைகரள வழங்க 
பவண்டும். இவ்வவிதம் தசய்வதன் மலம் புகலதிட அல்லது புலம்தபயர் பரடப்புகள் பற்றைதிய 
சரியபானை, உண்ரமயபானை பரிமபாணம் புலப்படும்: தவளளப்படும். ஆனைபால் நரடமுரறையவில் 
நதிகழ்வததன்னை? ஒரு பரடப்பு தமதிழகத்ததில் நன்கு அறைதிமுகமபாகதியதும் (அதற்குப் பல 
கபாரைணங்கள் இருக்கலபாம்.), அரவ பற்றைதி தவகுசனை ஊடகங்களளல் கட்டுரரைகள் 
தவளளவந்ததும், அவற்ரறைபய ததபாங்கதிக்தகபாண்டு , ஆண்டுக்கணக்கபாய் கட்டுரரைகள் 
எழுதுகதின்றைபார்கள். இதனைபால் உண்ரமயபானை நதிரல மரறைக்கப்படுகதின்றைது. இந்த நதிரல மபாறை 
பவண்டுமபானைபால், ச.குபணஸ்வரைன் பபபான்று சய பதடுதல் நடபாத்ததி, ஆய்வுக் 
கட்டுரரைகரளப் பரடக்க பவண்டும். உதபாரைணமபாக ஆதவனைளன் 'மண் மனைம்' நபாவரல அவர்
சவடுகள் இதழதில் பதடி , வபாசதித்துக் கட்டுரரை பரடத்துள்ளபார். இது பபபான்றை 
பதடரலத்தபான் நபான் குறைதிப்பவிடுகதின்பறைன்.

புகலதிடத்தமதிழ் இலக்கதியமும், ஆவணைப்படுத்தலதின் அவசதியமும்.
அபத சமயம் இவ்வவிதமபாக உலகதின் பல்பவறு ததிக்குகளளலும் புகலதிடம் நபாடிப் பரைந்து வபாழும்
தமதிழர்களளன் இலக்கதிய முயற்சதிகள் பற்றைதிய வவிரிவபானை ஆவணங்கள் இல்லதயன்பறை கூறை 
முடிகதிறைது. அவர்களது இலக்கதிய முயற்சதிகள் பற்றைதிய ததிறைனைபாய்வுகளுக்கு முதலதில் 
அவர்களது பரடப்புகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருப்பது அவசதியம். 'நூலகம்', 'படிப்பகம்' 
பபபான்றை இரணயத்தளங்கள் அந்தப் பணவியவின் அவசதியத்ரத உணர்ந்து உலகதின் பல்பவறு 
பகுததிகளளலதிலதிருந்தும் தவளளயபானை சஞ்சதிரககள், நூல்கள் பபபான்றைவற்ரறைச் பசகரித்து 
வருகதின்றைனை.  இலண்டனைளல் வபாழும் நூலகர் தசல்வரைபாஜபா அவர்கள் தன் தசபாந்த 
முயற்சதியவில் தவளளயபானை தமதிழ் நூல்கள் பற்றைதிய வவிபரைங்கரள 'நூல் பதட்டம்' என்னும் 
ததபாகுததிகளளல் ஆவணப்படுத்ததி வருகதின்றைபார். மதிகவும் மததிக்கத்தக்க இலக்கதியச் 
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பசரவயபாகபவ இவர்களளன் பசரவயவிரனை நபான் கபாண்கதின்பறைன். ஆவணப்படுத்தலதின் 
முக்கதியத்துவத்ரத உணர்ந்து இவர்கள் ஆற்றைதிவரும் பயன் கருதபாச் பசரவ 
பபபாற்றுதற்குரியது.

அபத சமயம் இவ்வவிதமபானை  ஆவணப்படுத்தரல ரமயமபாக ரவத்துப்  'பததிவுகள்' இரணய
இதழதில் புலம்தபயர் / புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியம் பற்றைதிய கட்டுரரைகரள அனுப்பவி 
ரவக்கும்படி அவ்வப்பபபாது அறைதிவவிப்பதுண்டு. ஆனைபால் ஒரு சதிலரரைத்தவவிரை பபபாததிய 
அளவவில் கட்டுரரைகள் கதிரடக்கவவில்ரல. இன்று பல்பவறு நபாடுகளளலும் பரைந்து வபாழும் 
தமதிழ் மக்களளன் இலக்கதிய முயற்சதிகள், பரடப்புகள் பற்றைதிய தகவல்கள் 
ஆவணப்படுத்தப்படுவதுடன், தவளளயபானை நூல்கள், சஞ்சதிரககள், பத்ததிரிரககள் ஆகதியனைவும்
பசகரிக்கப்பட்டுப் பபணப்பட பவண்டும். அவ்வவிதம் பசகரித்தபால் மட்டுபம எததிர்கபாலத்ததில் 
அரவ பற்றைதிய வவிரிவபானை, முரறையபானை ஆய்வுகள் ஆற்றை முடியும். இதனைபால் 
ஆவணப்படுத்தலதின் முக்கதியத்துவத்ரத உணர்ந்து கரல, இலக்கதியத்துரறையவிலுள்ளவர்கள் 
தசயலபாற்றை பவண்டியது அவசதியம்.

புலம்தபயர் / புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியம் பற்றதிய ஆய்வுகள பற்றதி........
புலம்தபயர் / புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியம் பற்றைதி அவ்வப்பபபாது பத்ததிரிரககள், 
சஞ்சதிரககளளல் கட்டுரரைகள் தவளளவருவதுண்டு. இலக்கதியக் கருத்தரைங்குகளளல் ஆய்வுக் 
கட்டுரரைகள் சமர்ப்பவிக்கப்படுவதுண்டு. ச.குபணஸ்வரைன், எழுத்தபாளர் அகதில், எழுத்தபாளர் 
பக..எஸ்.சதபாகர், முரனைவர் நபா.சப்ரைமணவியன், எழுத்தபாளர் யமுனைபா ரைபாபஜந்ததிரைன், 
எழுத்தபாளர் தஜயபமபாகன், எழுத்தபாளர் வ.ந.கதிரிதரைன், எழுத்தபாளர் பதவகபாந்தன் , கலபாநதிததி 
கபா.சதிவத்தம்பவி, கரல இலக்கதியத் ததிறைனைபாய்வபாளபார் தவங்கட் சபாமதிநபாதன் எனைப் பலர் 
ஊடகங்களளல் கட்டுரரைகள் எழுததியவிருக்கதின்றைபார்கள். ஆங்கதிலத்துரறையவில் கலபாநதிததிப் பட்டம் 
தபற்றைதிருக்கும் முரனைவர்களபானை R.தபாரிணவி, ஞபானைசகீலன் தஜயசகீலன் ஆகதிபயபார் தமதிழகத்ததில்
நரடதபற்றை ஆய்வரைங்குகளளல் ஆங்கதிலத்ததில் புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியம் பற்றைதிய 
கட்டுரரைகரளச் சமர்ப்பவித்துள்ளபார்கள்.  தமதிழகத்ததிலதிருந்து முரனைவர் தவற்றைதிச்தசல்வன் 
'புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியம்' பற்றைதிய வவிரிவபாகத் ததிரைட்டிய தகவல்களுடன் ஆய்வு 
நூதலபான்றைதிரனை எழுததி பசபாழன் பததிப்பகம் மலம் தவளளயவிட்டிருப்பதும் குறைதிப்பவிடத்தக்கது.

வதவகதொந்தனைளின் 'கனைவுச்சதிரற'...
புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியத்ததில் எழுத்தபாளர் பதவகபாந்தனுக்குச் சதிறைப்பபானைபதபாரிடமுண்டு. 
இவரைது கனைவுச்சதிரறை (ததிருப்பரடயபாட்சதி, வவினைபாக்கபாலம், அக்னைள ததிரைவம், உததிர்வவின் ஓரச, 
ஒரு புததிய கபாலம் ஆகதிய  ஐந்து பபாகங்கரள உள்ளடக்கதிய, 1247 பக்கங்கரளக் தகபாண்ட,  
1981 முதல் 2001 வரரையவிலபானை கபாலகட்டத்ரத உள்ளடக்கதிய நபாவல்.) புகலதிட 
இலக்கதியத்ததில் மதிகவும் முக்கதியத்துவத்துக்குரியது. எழுத்தபாளர் யமுனைபா ரைபாபஜந்ததிரைன் 
கனைவுச்சதிரறையவின் ஒரு பபாகமபாகதிய 'வவினைபாக்கபால்' என்னும் நபாவல் பற்றைதிய அவரைது 
வவிமரிசனைத்ததில் 'கனைவுச்சதிரறை முதலபாம் பபாகத்துக்கும் இறுததிப் பபாகத்துக்குமபானை பததிப்புக் 
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கபாலஇரடதவளள நபான்கு ஆண்டுகள். இவருரடய நபாவரல முழுரமயபாக வபாசதிக்கலபாம் 
என்று நபான் பதடியபபபாது ஐந்து பபாகங்கரளயும் ஒன்றைபாகத் ததிரைட்டுவது என்பது எனைக்கு 
மதிகப்தபரிய சவபாலபாக இருந்தது. பதவகபாந்தனைளன் கனைவுச் சதிரறை பரைவலபாக வபாசதிக்கப்பட்டு 
வவிவபாததிக்கப்படபாததற்கு இதுவும் கபாரைணமபாக இருக்கும் எனைபவ நதிரனைக்கதிபறைன்.' என்று 
கூறுவது கவனைளக்கத்தக்கது. ஆனைபால் அண்ரமக்கபாலமபாக இந்நதிரலரம மபாறைதியவிருப்பரத 
அவதபானைளக்க முடிகதின்றைது. எழுத்தபாளர் எஸ்.ரைபாமகதிருஷ்ணன் வபாசதிக்க பவண்டிய நூறு 
நபாவல்கள் பட்டியலதில் பதவகபாந்தனைளன் 'கனைவுச்சதிரறை' நபாவரலயும் பசர்த்ததிருக்கதின்றைபார். 
முனைவர் ந.முருபகசபபாண்டியன், முரனைவர் நபா.சப்பவிரைமணவியன், எழுத்தபாளர் யமுனைபா 
ரைபாபஜந்ததிரைன் ஆகதிபயபார் பதவகபாந்தனைளன் 'கனைவுச்சதிரறை' பற்றைதி வவிரிவபானை வவிமர்சனைக் 
கட்டுரரைகள் எழுததியவிருக்கதின்றைபார்கள். இன்னும் பலர் எழுததியவிருக்கதின்றைபார்கள்; 
எழுததியவிருப்பபார்கள். அரனைவரரையும் இக்கட்டுரரையவில் குறைதிப்பவிடுவது சபாத்ததியமற்றைது. 
ஆனைபால் இரவதயல்லபாம் கபாய்தல் உவத்தலதின்றைதி ஆவணப்படுத்தப்படல் அவசதியம். 
அதுபபபால் புகலதிட நபாவல்கள் அரனைத்தும் ஆவணப்படுத்தப்பட பவண்டும். அதன் பவின்னைபரை 
அரவ பற்றைதிய வவிரிவபானை ஆய்வுகள், ததிறைனைபாய்வுகள் சபாத்ததியம்.

முரனைவர் நபா. சப்பவிரைமணவியன் அவர்கள் பதவகபாந்தனைளன் கனைவுச்சதிரறை நபாவரலப் பற்றைதி 
நல்லததபாரு வவிமர்சனைக் கட்டுரரையவிரனை எழுததியவிருக்கதின்றைபார். அததில் அவர் 
குறைதிப்பவிட்டுள்ளரத இங்கு குறைதிப்பவிடுவது தபபாருத்தமபாகமதிருக்குதமன்பதபால் 
குறைதிப்பவிடுகதின்பறைன்:

"ததிருப்பரடயபாட்சதி, வவினைபாக்கபாலம், அக்னைள ததிரைவம், உததிர்வவின் ஓரச, ஒரு புததிய கபாலம் 
ஆகதிய தரலப்புகள் தகபாண்ட ஐந்து பபாகங்களபாக 237 அத்ததியபாயங்களளல் 1247 பக்கங்களளல் 
வவிரியும் இவ்வபாக்கம் 1981 முதல் 2001 வரரையபானை இருபத்ததபாரு ஆண்டுக்கபால 
வரைலபாற்றைதியக்கத்ரதப் பபசவது. இந்த வரைலபாற்றுக் கட்டம் ஈழத்துக் தமதிழர் சமகத்ததின் 
இருப்ரபயும் பண்பபாட்டுணர்கரளயும் பகள்வவிக்குட்படுத்ததி நதின்றை கபால கட்டம் ஆகும். 
தபளத்த சதிங்கள பபரினைவபாதப் பபாததிப்புக் குட்பட்ட நதிரலயவில் ஈழத்துத் தழதிழ் மக்கள் 
மத்ததியவில் ஆயுதப் பபபாரைபாட்ட உணர்வு தவீவவிரைமரடந்த கபாலப்பகுததி இது. அபத பவரள 
பமற்படி பபரினைவபாதக் தகபாடுரமகளளலதிருந்து தற்கபாத்துக் தகபாள்ளும் பநபாக்கதில் ஈழத்தமதிழர்
பலர் புலம் தபயர்ந்பதபாடி அரனைத்துலக நபாடுகளளல் தஞ்சம் புகுந்து வபாழ்ரவ 
நதிரலப்படுத்ததிக் தகபாண்ட கபாலப்பகுததியபாகவும் இவ்வரைலபாற்றுக் கபாலகட்டம் அரமகதின்றைது. 
இவ்வபாறு பபபாரைபாட்டச் சூழல் சபார் அநுபவங்களுமபாக வவிரிந்து தசன்றை வரைலபாற்றைதியக்கத்ரத 
முழூ நதிரலயவில் ததபாகுத்து பநபாக்கதி, அதன் ரமயச் சரைடுகளபாக அரமந்த 
உணர்பவபாட்டங்கரள நுனைளத்து பநபாக்கதி இலக்கதியமபாக்கும் ஆர்வத்ததின் தசயல்வடிவமபாக 
இவ்வபாக்கம் அரமந்துள்ளது. பமற்படி உணர்பவபாட்டங்கரள வவிவபாதங்களுக்கு உட்படுத்ததிக்
கரதயம்சங்கரள வளர்த்துச் தசன்றை முரறைரமயவினைபால் ஒரு சமுதபாய வவிமர்சனை 
ஆக்கமபாகவும் இந்நபாவல் கபாட்சதி தருகதின்றைது. குறைதிப்பபாக, தமதிழவீழ வவிடுதரலக்கபாக 
ஆயுதபமந்ததிப் பபபாரைபாடும் இயக்கங்களளன் உணர்வுநதிரல மற்றும் தசயன் முரறை 
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என்பவற்றுக்குப் பவின்னைபால் உள்ள நதியபாயங்கள் மற்றும் புலம் தபயர்ந்துரறைபவர்களளன் 
சதிந்தரனைகள், தசயற்பபாடுகள் என்பவற்றைதின் பவின்னைபால் உள்ள நதியபாயங்கள் என்பனை 
இந்நபாவலதில் முக்கதிய வவிவபாதரமயங்கள் ஆகதின்றைனை. இவற்பறைபாடு பபரினைவபாத 
உணர்வுத்தளமும் இந்நபாவலதில் வவிவபாதப் தபபாருளபாகதின்றைது. அதன் மத்ததியவில் நதிலவும் 
மனைளதபநய இதயங்களும் கரதபயபாட்டத்ததிற் பங்கு தபறுவது நபாவலுக்குத் தனைளச் சதிறைப்புத் 
தரும் அம்சமபாகும். பபபாரைபாட்டத்ததின் மத்ததியவில் வபாழ்ந்து தகபாண்டிருக்கும் மக்களளன் இருப்பு 
சபார்ந்த உணர்பவபாட்டங்கள் மற்றும் அவல அநுபவங்கள் ஆகதியனைவும் வவிவபாதப் 
தபபாருள்களபாகதின்றைனை."

பமற்படி கனைவுச்சதிரறை நயவினைபாதவீரவச் பசர்ந்த ரைபாஜதி எனை அரழக்கப்படும் ரைபாஜலக்சமதியவின் 
வபாழ்க்ரகயவிரனை வவிபரிப்பது. அவள்தபான் நபாவலதின் பவிரைதபானை பபாத்ததிரைம். அவளது 
வபாழ்க்ரகயவினூடு பதவகபாந்தன் சமகத்ததில் நதிலவும் தபண்ணடிரமச் சதிந்தரனைகள் அவள் 
வபாழ்ரவ எவ்வவிதம் பபாததிக்கதின்றைது, ஆயுத மயப்படுத்தப்பட்ட வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டம் 
எவ்வபாறு அவள் வபாழ்வவிரனைப் பல்பவறு பகபாணங்களளல் பபாததிக்கதின்றைது, வவிடுதரலக்கபாக 
ஆயுதபமந்ததியவர்களளன் உளவவியல் எவ்வவிதம் சகீர்குரலகதின்றைது என்பது பற்றைதிதயல்லபாம் 
வவிபரித்ததிருப்பபார். நபாவல் ஆடி, அரசந்து தசல்வதன் மலம் வபாசகர்கரளயும் நபாவலதில் 
மனைதமபான்றை ரவக்கதிறைது. எனைக்கு நபாவலதின் முழுப் பபாகங்களும் கதிரடக்கவவில்ரல. 
என்னைளடமதிருப்பது நபாவலதின் முதற்பபாகமபானை ததிருப்பரடயபாட்சதி மட்டுபம. கனைவுச்சதிரறை என்றை
தபயரில் தவளளவந்த பரடப்பு. வபாசதித்த அளவவில், இந்நபாவல் பற்றைதி தவளளயபானை 
வவிமர்சனைங்களளன் அடிப்பரடயவில் கனைவுச்சதிரறையவின் முக்கதியத்துவம் புலப்படுகதின்றைது.

பதவகபாந்தனைளன் 'வவிததி' இன்னுதமபாரு முக்கதியமபானை நபாவல். இதுவரரை பவறு யபாரும் ரக 
ரவக்கபாத வவிடயத்ரதப்பற்றைதி வவிபரிப்பது. ஈழத்தமதிழர்களளன் மமீதபானை இனைக்கலவரைங்களளல் 
மரலயகத்தமதிழர்களும் மதிகவும் கடுரமயபாகப் பபாததிக்கப்பட்டபார்கள். அவ்வவிதம் 
பபாததிக்கப்பட்டவர்கள் பலர் வடகதிழக்கதில் இயங்கதிய கபாந்ததியப் பண்ரணகளளல் வந்து 
குடிபயறைதினைபார்கள். ததபாடர்ந்து ஈழத்தமதிழர்கள்பமல் இனைவபாத அரைசகளளன் 
அடக்குமுரறைகளும், நதிகழ்ந்த இனைப்படுதகபாரலகளும் ஏற்படுத்ததிய தபாக்கங்கள் எவ்வவிதம் 
அவர்கள் வபாழ்ரவ பமலும் சகீரைழதித்தனை; எவ்வவிதம் அவர்கரள மமீண்டும் புகலதிடம் 
வபாழ்வுக்கபாக தமதிழகம் பநபாக்கதி அகததிகளபாகத் துரைத்துகதின்றைனை என்[பரததயல்லபாம் 
வவிபரிக்கும் நபாவல் 'வவிததி'. இதன் கபாரைணமபாகபவ இந்நபாவலதின் முக்கதியத்துவமும் 
அததிகரிக்கதின்றைது.

எழுத்தபாளர் பதவகபாந்தனைளன் நபாவல்கள் பலவரகப்பட்டரவ. அவரைது லங்கபாபுரைம் 
இரைபாமபாயணத்ததில் வரும் இரைபாவண கரதயவின் மறுவபாசதிப்தபன்றைபால், கதபாகபாலம் 
மகபாபபாரைத்தததின் மறு வபாசதிப்பு. கனைவுச்சதிரறை ஈழத்தமதிழர்களளன் ஆயுத மயப்பட்ட 
வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டத்ததின், அதற்குக் கபாரைணமபானை இலங்ரக அரைசகளளன் தமதிழ் மக்கள் 
மமீதபானை அடக்கு ஒடுக்குமுரறைகள் பற்றைதி, அதன் வவிரளவபாக பல்பவறு ததிக்குகரளயும் 
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பநபாக்கதி அகததிகளபாகப் புகலதிடம் நபாடிப் புறைப்பட்ட ஈழத்தமதிழர்கரளப் பற்றைதி, வவிடுதரலப் 
பபபாரைபாட்டத்ததில் முன்னைளன்றை இயக்கங்களளன் ஆயுத நடவடிக்ரககள் பற்றைதி, பபபாரைபாட்டத்ததில் 
ஈடுபட்ட பபபாரைபாளளகள் சதிலரின் மமீதபானை சமக, தபபாருளளயற் சூழல்கள் தசலுத்ததிய ஆததிக்கம் 
பற்றைதி, அதன் வவிரளவபாக தடம் புரைண்ட அவர்களது வபாழ்க்ரக பற்றைதி, இவ்வவிததமல்லபாம் 
எவ்வவிதம் ஈழத்தமதிழர்களளன் வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டம் அவர்களது இருப்பவிரனைச் சதிரதத்து 
வவிடுகதின்றைது என்பரவ பற்றைதிதயல்லபாம் வவிபரிக்குபமபார் ஆவணப் தபட்டகம் பதவகபாந்தனைளன்
'கனைவுச்சதிரறை'.  ததிருப்பரடயபாட்சதி, வவினைபாக்கபாலம், அக்னைள ததிரைவம், உததிர்வவின் ஓரச, ஒரு 
புததிய கபாலம் ஆகதிய தரலப்புகள் தகபாண்ட ஐந்து பபாகங்களபாக 237 அத்ததியபாயங்களளல் 1247 
பக்கங்களளல் வவிரியும் இவ்வபாக்கம் 1981 முதல் 2001 வரரையபானை இருபத்ததபாரு ஆண்டுக்கபால
வரைலபாற்றைதியக்கத்ரதப் பபசவது. 'கனைவுச்சதிரறை' நபாவல் ஐந்து பபாகங்கரளயும் உள்ளடக்கதிய 
ஒரு ததபாகுப்பபாக தவளளவருவது அவசதியம். இல்லபாவவிடில் இதன் பல்பவறு பபாகங்கரளயும் 
பதடிப்பவிடித்து வபாசதிப்பது மதிகவும் சதிரைமமபானை கபாரியமபாகவவிருக்குதமன்று எழுத்தபாளர் யமுனைபா
ரைபாபஜந்ததிரைன் இந்நபாவல் பற்றைதிய தனைது வவிமரிசனைக் கட்டுரரையவில் கூறைதியவிருப்பதுதபான் 
நதிகழும்.

பதவகபாந்தன் தற்பபபாது கனைடபாவவில் வசதிப்பதபால் 'கனைவுச்சதிரறை' நபாவரலக் கனைடிய 
நபாவல்களளதலபான்றைபாகக் கருத முடியபாது. அது தமதிழகத்ததில் அவர் புகலதிடம் நபாடிப் புலம் 
தபயர்ந்ததிருந்த கபாலகட்டத்ததில் எழுததிய நபாவல். அந்த வரகயவில் புகலதிட நபாவல் 
இலக்கதியத்ததில் அதரனை உள்ளடக்கலபாம். ஆனைபால் அதன்பவிறைகு கனைடபாவுக்குப் புலம் 
தபயர்ந்த பவின்னைர் அவர் எழுததிய, தவளளயவிட்ட நபாவல்கரளக் கனைடபாத்தமதிழ் நபாவல்கள் 
என்னும் பவிரிவுக்குள் உள்ளடக்கலபாம்.

பவிதரைஞ்சுத் தமதிழ் நதொவல்கள...
பசபாபபாசக்ததியவின் 'தகபாரில்லபா' பற்றைதி.....
புகலதிடத் தமதிழ் இலக்கதியத்ததில் அததிகமபாக வவிமர்சதிக்கப்பட்டதும், அததிகமபானைவர்களளன் 
கவனைத்ரதப் தபற்றைதுமபாக பசபாபபாசக்ததியவின் 'தகபாரில்லபா' நபாவரலக் குறைதிப்பவிடலபாம். இந்த 
நபாவல் கூறைப்பட்ட தமபாழதியவினைபாலும், கூறைப்பட்ட வவிடயங்களளனைபாலும், கூறைப்பட்ட 
முரறையவினைபாலும் பலரரைக் கவர்ந்ததிருக்கலபாதமனை நதிரனைக்கதின்பறைன். கரத தசபால்லதி பபச்சத்
தமதிரழப் பபாவவித்துக் தகபாரில்லபாவவின் கரதயவிரனைக் கூறைதியவிருக்கதின்றைபார். இவ்வவிதமபானைபா 
நரடயவிரனை, தமபாழதியவிரனைப் பபாவவிப்பததிலுள்ள அனுகூலம் இலக்கணம் பற்றைதிதயல்லபாம் 
அததிகம் கவனைளக்கத்பதரவயவில்ரல. அவ்வவிதம் கூறும்பபபாது பபாத்ததிரைங்கரள அவர் 
வவிபரிக்கும் வவிதம் வபாசதிப்பவருக்கு ஒருவவித இன்பத்ததிரனை எழுப்பும். அதன் கபாரைணமபாகபவ 
பலருக்கு இந்த நபாவல் பவிடித்ததிருப்பதபாக உணர்கதின்பறைன். பபச்ச வழக்கதில் 
ஒருவருக்தகபாருவர் உரரையபாடும்தபபாழுது 'மசதிரரை வவிட்டபான் சதிங்கன்', 'ஆள் பவிலதிம் 
கபாட்டுறைபான்' பபபான்றை வசனைங்கரளத் தபாரைபாளமபாகபவ பபாவவிப்பது வழக்கம். 
அவ்வவிதமபானைததபாரு நரடயவில் தகபாரில்லபாவவின் கரத வவிபரிக்கப்பட்டிருக்கதின்றைது. இந்தக் 
கரதயவில் ஈழத்து வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்ட நதிகழ்வுகள், புகலதிட நதிகழ்வுகள் ஆகதியரவ 
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வவிபரிக்கப்பட்டுள்ளனை. அந்பதபானைளதபாசனைளன் அகததிக் பகபாரிக்ரக நதிரைபாகரிக்கப்பட்டதற்கு 
எததிரைபானை பமன்முரறையபீட்டுக் கடிதத்துடன் நபாவல் ஆரைம்பமபாகதின்றைது. தகபாரில்லபா கபாட்டபாற்று
ஏசதபாசன், அவனைது மகனைபானை தகபாரில்லபா தரைபாக்கதிரைபாஜ் ஆகதிபயபாரின் வபாழ்க்ரக 
கூறைப்படுகதின்றைது. ஒரு கபாலத்ததில் சண்டியர்களளன் ஆததிக்கம் நதிலவவிய யபாழ்ப்பபாணக் 
கதிரைபாமங்களளல் பவின்னைர் இயக்கங்களளன் வருரக சண்டியர்களளன் ஆததிக்கத்ததிரனை ஒழதித்து, 
அதற்குப் பததிலபாக இயக்கத்தவர்களளன் ஆததிக்கத்ததிரனைக் தகபாண்டுவருகதின்றைது. இந்தக் 
தகபாரில்லபா நபாவல் பததிவு தசய்யும் வவிடயங்களளல் இதுவுதமபான்று. அடுத்தது தபபாதுவபாக 
இயக்க நடவடிக்ரககரள வவிபரிக்கும் புரனைவுகளளல் நபா.பபாரைத்தசபாரைததியவின் புரனைகரதகளளல்
நடமபாடும் இலட்சதிய மபாந்தர்கரளப் பபபால் பபாத்ததிரைங்கரளச் சதித்ததிரிப்பதுதபான் வழக்கம். 
ஆனைபால் தகபாரில்லபாவவில் வரும் இயக்கத்தவர்களும், இயக்க நடவடிக்ரககளும் மதிகவும் 
யதபார்த்தமபாகச் சதித்ததிரிக்கப்பட்டிருக்கதின்றைனை. இயக்கத்தவர்கள் குரறை, நதிரறைகளுடன் 
நடமபாடுகதின்றைபார்கள். அவர்களளன் நடவடிக்ரககள் வவிமர்சதிக்கப்படுகதின்றைனை. சமக 
வவிபரைபாததிகதளன்று தபாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆரைம்பத்ததில் தகபால்லப்படுவது, தமதிழ் 
அரைசதியல்வபாததிகள், இயக்கங்கள் எல்லபாரும் சபாததிய அடிப்பரடயவில் இயங்குவது, சக 
இயக்கங்களுடனைபானை ஆயுதரீததியவிலபானை முரைண்பபாடுகள், புகலதிடத்ததில் ததபாடரும் அரைசதியல் 
படுதகபாரலகள், புகலதிட வபாழ்வவின் பபாததிப்புகளபால் சதிரதவுறும் தலபாக்கபாவவின் குடும்பம் 
(இதரனை ஒரு குறைதியபீடபாகபவ கருதலபாம்).

முதல் பகுததியவில் அந்பதபானைளதபாசனைளன் பமன்முரறையபீடும், அடுத்த பகுததியவில் தரைபாக்கதிரைபாஜதின் 
வரைலபாறும் கூறும் நபாவலதின் அடுத்த பகுததியவில் தரைபாக்கதிரைபாஜஸும், அந்பதபானைளதபாசனும் ஒருவபரை
என்று வருகதின்றைது. ஆனைபால் கரத தசபால்லதி யபார்? அவருக்கும் இவர்களுக்கும் என்னை 
சம்பந்தம்? கரத தசபால்லதி தசயற்ரகக் கபாலுடன் நபாவலதில் வருகதின்றைபார். அவர் எவ்வவிதம் 
தனைது கபாதலபான்றைதிரனை இழந்தபார்? அதற்கபானை வவிரடதயதரனையும் நபாவல் 
தவளளப்படுத்தவவில்ரல.

நபாவலதின் இறுததியவில் தலபாக்கபா என்னும் பபாத்ததிரைம் படுதகபாரல தசய்யப்பட்டதபாக வருகதிறைது.
உடபனைபய தலபாக்கபா கபாவற்துரறையவினைரின் பபாதுகபாப்பவிலதிருப்பதும் வருகதிறைது. அவர் தனைது 
மரனைவவிரய தனைது துனைளஷதிய நண்பனைபானை ரிடபாவுடன் பபாலதியல் உறைவு தகபாள்வரதக் கண்ட
ஆத்ததிரைத்ததில் படுதகபாரல தசய்துவவிடுவதும் வவிபரிக்கப்படுகதின்றைது.

இவ்வவிதமபாகச் தசல்லும் நபாவல் இறுததியவில் பபாரிசதில் சபபாலதிங்கத்ததின் படுதகபாரலயுடன் 
முடிவரடகதின்றைது. நபாவலதின்படி கரத தசபால்லதியும் , இன்னுதமபாருவரும் தபான் 
சபபாலதிங்கத்ரதச் சந்ததிப்பதபாக வருகதின்றைது. மற்றைவர் வபாசரல மரறைத்து நதிற்க , சபபாலதிங்கம்
படுதகபாரல தசய்யப்படுவதபாக வருகதின்றைது. அவ்வபாதறைன்றைபால் கரத தசபால்லதி யபார்? அவரைபா
சபபாலதிங்கத்ரதக் தகபான்றைபார்?

சபபாலதிங்கத்ததின் தகபாரல நபாவலதில் வலதிந்து ததிணவிக்கப்பட்டதபாகத் ததரிகதின்றைது. நபாவல் 
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அந்பதபானைளதபாசதனைனும், 'தகபாரில்லபா' என்றைரழக்கப்படும் தரைபாக்கதிரைபாஜதின் கரத. நபாவல் 
முழுவதும் அவனைது கரதபய வவிபரிக்கப்படுகதிறைது. முடிவு மட்டும் சபபாலதிங்கத்ததின் 
படுதகபாரலயுடன் அரமந்ததிருக்கதின்றைது.

ஒருவர் கரத தசபால்லும்பபபாது சம்பவங்கரள மபாறைதி மபாறைதிக் கூறுவது வழக்கம். 
உதபாரைணமபாக இலங்ரகயவில் நரடதபற்றை 83 இனைக்கலவரைத்ரதப் பற்றைதிக் கூறும் ஒருவர் 58 
கலவரைத்து நதிகழ்வுகரள இரடயவில் கூறைலபாம்; 77 கலவரை நதிகழ்வுகரள வவிபரிக்கலபாம்; 81 
யபாழ்நகர் எரிப்பவிரனை நதிரனைவுபடுத்தலபாம். மமீண்டும் 83ற்பக ததிரும்பலபாம். இது 
சபாதபாரைணமபானைதுதபான். இதற்கபாக இவ்வவிதமபானை கரத தசபால்லரல பவின்நவவீனைத்துவக் 
கூதறைன்று கூறைலபாமபா?

இந்நபாவலதின் தரலப்பு 'தகபாரில்லபா'. நபாவல் சண்டியன் தகபாரில்லபாரவயும் அவனைது 
மகனைபானை 'தகரில்லபா'ரவயும் பற்றைதிக் கூறுகதின்றைது. ஊரைவர்களபால தகரில்லபாவும் 
தகபாரில்லபாதவன்பறை அரழக்கப்படுகதின்றைபான். தபபாதுவபாகபவ தமதிழர்கள் தகரில்லபாரவயும் 
தகபாரில்லபா என்பறை தவறுதலபாக அரழப்பரத வபாசதித்ததிருக்கதின்பறைன்; பகட்டிருக்கதின்பறைன். 
நபாவலுக்கு எதற்கபாக ஆசதிரியர் தகபாரில்லபா என்று தபயரிட்டபார்? தகபாரில்லபா ஒரு 
குறைதியபீடபாகப் பபாவவிக்கப்பட்டிருந்தபால் நபாவலதில் அது ஆழமபாகச் சதித்ததிரிக்கப்படவவில்ரல 
என்பறை ததன்படுகதிறைது. நபாவலதில் வரும் பபாத்ததிரைங்களளரைண்டுக்கு தகபாரில்லபா என்று தபயர் 
வருவதபாபலபா, அல்லது அப்பபாத்ததிரைங்களளதலபான்று தகரில்லபாவபாக இருப்பதபாபலபா 
தகபாரில்லபா என்று நபாவலுக்குப் தபயரிட்டிருந்தபால் அது ஆழமபானைதபாக எனைக்குப் 
படவவில்ரல.

தகபாரில்லபா தமதிழதில் தபற்றை வரைபவற்ரப ஆங்கதில தமபாழதியவில் அல்லது ஏரனைய 
தமபாழதிகளளல் தபறுமபா என்பது பகள்வவிக்குறைதிபய. ஏதனைனைளல் தமதிழதில் பபாவவிக்கப்பட்ட 
சரவயபானை பபச்ச தமபாழதி ஏரனைய தமபாழதிகளளல் சபாதபாரைண தமபாழதிவழக்கபாகப் 
பபபாய்வவிடுவதபால்தபான்.

என்ரனைப் தபபாறுத்தவரரையவில் யபாழ்ப்பபாணத்தவீவுப்பகுததிக் கதிரைபாமதமபான்றைதின் மமீது ஈழத்துத் 
தமதிழர்களளன் பபபாரைபாட்ட அரைசதியல் ஏற்படுத்ததிய பபாததிப்புகரள வவிபரிக்கும் சம்பவங்களளன் 
பகபாரவயபாகபவ தகபாரில்லபா இருக்கதிறைது.

நபாவலதின் ஆரைம்பத்ததில் ததபாடரும் என்று வருகதிறைது. பவின்னைரும் பகுததிகளுக்கதிரடயவில் 
ததபாடரும் என்று வருகதிறைது. இவ்வவிதம் நபாவல் பவிரிக்கப்பட்டிருப்பது நபாவலதின் 
புததிர்த்தன்ரமயவிரனை அததிகரிப்பதற்கபாகவபா அல்லது ஏதபாவது கபாத்ததிரைமபானை 
கபாரைணதமபான்றைதிற்கபாகவபா என்பது புரியவவில்ரல.

நபாவலதில் ஆரைம்பத்ததில்வரும் அந்பதபானைளதபாசனைளன் பமன்முரறையபீட்டுக் கடிதம் பமற்கு 
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நபாடுகளளல் நதிலவும் அகததிகள் பற்றைதிய சட்டங்கரளக் பகள்வவிக்குள்ளபாக்குகதின்றைது..

"நபான் எனைக்குத் தனைளப்பட்ட முரறையவில் ஏற்பட்ட ஆபத்துகரளச் சட்டிக்கபாடிய பவின்புங்கூட 
அவற்றைதிற்கு ஆதபாரைங்கள் எரதயும் நபான் தங்களுக்குக் கபாட்டபாதபடியபால் அந்த ஆபத்துகள் 
ஆபத்துகபள இல்ரலதயன்றை முடிவுக்கு நவீங்கள் வந்ததிருப்பது வருத்தத்ததிற்குரியது. ஐயபா 
எங்கள் நபாட்டில் எல்லபாம் இரைபாணவம் ஒரு தமதிழரரை தவட்டிவவிட்டு 'நபாங்கள்தபான் 
தவட்டிபனைபாம்' என்று ஒரு சபான்றைதிதரழ தவட்டப்பட்டவருக்கு வழங்குவததில்ரல.' என்றை 
அக்கடிதத்ததில்வரும் வரிகள் பமற்கு நபாடுகளளல் நதிலவும் அகததிகள் பற்றைதிய 
நரடமுரறைகரள வவிமர்சதிக்கதின்றைனை. இதனைபால்தபான் அகததிகள் அகததிக்கரத கட்ட 
நதிர்ப்பந்தத்துக்குள்ளபாகதின்றைபார்கள்.

அண்ரமயவில் பகதரின் தபல்ஸதியவின் 'பவின் அரமப்பவியல் மதிகச் சருக்கமபானை அறைதிமுகம்' 
(அழகரைசனைபால் தமபாழதிதபயர்க்கப்பட்ட) நூலதில் வரும் 'ஓர் எழுத்து நரட  என்கதிறை அளவவில் 
சந்ரதகளளல் இன்று பவிரைபல்யமபாகதி, வபாசகர்களுக்குச் சகத்ரதக் தகபாடுத்துப் தபருமளவு 
லபாபம் ஈட்டும் ஒருவரக பவின் நவவீனைத்துவமும் நம்மதிரடபய இருக்கதிறைததனை லதிபயபாதபார்த் 
கூறுகதின்றைபார்.' என்றை வரிகரள வபாசதித்ததபபாழுது எனைக்கு தகபாரில்லபா நபாவலதின் நரட 
ஞபாபகத்துக்கு வந்தது எந்தவவிதக் கபாரைணமுமற்றை தற்தசயலபாகவவிருக்கலபாம்.

நபாகரைத்ததினைம் கதிருஷ்ணபாவவின் 'நவீலக்கடல்' 18ஆம் நூற்றைபாண்டில் தமபாரிஷதியஸ் தவீவுக்குப் 
பவிதரைஞ்சக்கபாரைர்களபால் அடிரமகளபாகக்தகபாண்டு தசல்லப்பட்ட இந்ததியத் தமதிழர்களளன் 
புகலதிட வபாழ்ரவ வவிபரிப்பதபால் புகலதிடத் தமதிழ் நபாவல் இலக்கதியத்ததில் குறைதிப்பவிட பவண்டிய
பரடப்பு.

வஜேர்மனைளிய நதொவல்கள
பபார்த்ததிபனைளன் நபாவல்கள் பற்றைதி.....
பபார்த்ததிபம் பஜர்மனைளக்குப் புகலதிடம் நபாடிப் புலம் தபயர்ந்தவர். வவித்ததியபாசப்படும் 
வவித்ததியபாசங்கள்  (1987, ததன்னைபாசதிய நதிறுவனைம், பமற்கு பஜர்மனைள - 3வது தவளளயபீடு), பபாததி 
உறைவு (1987, ததன்னைபாசதிய நதிறுவனைம், பமற்கு பஜர்மனைள - 4வது தவளளயபீடு), ஆண்கள் 
வவிற்பரனைக்கு (1988, ததன்னைபாசதிய நதிறுவனைம், பமற்கு பஜர்மனைள - 5வது தவளளயபீடு), கனைரவ 
மதிததித்தவன் (1988-1993 வரரை தவளளவந்த தூண்டில் சஞ்சதிரகயவில் 58 ததபாடர்களுடன் 
முற்றுப்தபறைபாத நபாவல்), சதித்ததிரைபா - தபண் (நமது குரைல் சஞ்சதிரகயவில் ததபாடர்கரதயபாக 
வந்துள்ளது. ஆதபாரைம் :- மங்கபளஸ்வரி தூண்டில் - இதழ் 30, ஜஹூன் 1990) ஆகதிய 
பபார்த்ததிபனைளன் நபாவல்கள் தவளளவந்துள்ளரத ஆய்வபாளர் ச.குபணஸ்வரைனைளன் பபார்த்ததிபனைளன் 
பரடப்புகள் பற்றைதிய ஆய்வுக் கட்டுரரைகள் மலம் அறைதிய முடிகதின்றைது. பபார்த்ததிபனைளன் 
நபாவல்கள் சகீதனைப் பவிரைச்சதிரனை, சபாததிப்பவிரைச்சதிரனை மற்றும் புகலதிடத்ததில் குழந்ரத வளர்ப்பு 
பற்றைதிய பவிரைச்சதிரனைகரள தவளளப்படுத்துவனைவபாக ச.குபணஸ்வரைன் தனைது கட்டுரரையவில் 
பமலும் கூறுவபார்.
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புகலதிடம் நபாடிப் புலம் புலம் தபயர்ந்த எழுத்தபாளர்களளன் புரனைவுகள் புகலதிடத்ததில் 
எததிர்பநபாக்கும் பவிரைச்சதிரனைகள் (நதிறைப் பவிரைச்சதிரனை, பவரல, தசபாந்த மண்ணவின் 
பண்பபாட்டுக்கூறுகரள மமீளக் கட்டியரமக்க முரனையும் ஈழத்தமதிழர்களளன் வபாழ்முரறைகள், 
குடும்பச் சரமக்கபாக மபாடபாக உரழக்கும் மக்களளன் தநருக்கடி மதிகுந்த வபாழ்க்ரக பபபான்றை),
இழந்த மண்ரண நதிரனைத்து இரரை மமீட்டும் கழதிவவிரைக்க மபனைபாநதிரல, இழந்த மண்ணவில் 
ததபாடர்ந்ததிருந்த ஆயுத மயப்பட்ட வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டம் ஆகதியவற்ரறைபய தபரும்பபாலும்
கூறும் தபபாருளபாகக் தகபாண்டிருக்கும். சதிலர்தபான் தசபாந்த மண்ணவின் சபாததிப்பவிரைச்சதிரனை, 
சகீதனைப் பவிரைச்சதிரனை ஆகதியவற்ரறைப் பற்றைதிப் புரனைவுகள் பரடத்ததிருப்பதபாகக் கருதுகதின்பறைன். 
பபார்த்ததிபன் அவர்களளதலபாருவர் என்பரத அவரைது பரடப்புகரளப் பற்றைதிக் கூறைப்படும் 
வவிமர்சனைங்களளலதிருந்து அறைதிய முடிகதின்றைது.

தபபா.கருணபாகரைமர்த்ததியவின் 'ஒரு அகததி உருவபாகும் பநரைம்' பற்றைதி..
புகலதிடப் பரடப்பபாளளகளளல் முக்கதியமபானைவர்களளதலபாருவர் பஜர்மனைளயவிலதிருந்து எழுதும் 
தபபா.கருணபாகரைமர்த்ததி. புகலதிட அனுபவங்கரள ரமயமபாக ரவத்து இவரைது நபாவல்கள் 
அரமந்துள்ளனை. இரவ குறுநபாவல்கதளன்றைபாலும் ஏற்கனைபவ இக்கட்டுரரையவின் ஆரைம்பத்ததில்
கூறைதியுள்ளதுபபபால் குறுநபாவல்களும் நபாவல்களளன் ஒரு பவிரிபவ. அந்த வரகயவில்தபான் 
அவற்ரறையும் நபாவல்கள் என்றை பவிரிவுக்குள் பசர்த்துக்தகபாள்கதின்பறைன். 
தபபா.கருணபாகரைமர்த்ததின் 'ஒரு அகததி உருவபாகும் பநரைம்' புகலதிடம் நபாடி உலகதின் நபானைபா 
ததிக்குகரளயும் பநபாக்கதிப் பரடதயடுக்கும் ஈழத்தமதிழர்கரளப் பற்றைதி வவிபரிக்கும். அவ்வவிதம் 
அகததிகளபாகத் தமதிழர்கரள அனுப்பவி ரவக்கும் முகவர்கரளப் பற்றைதி வவிபரிக்கும். 
முகவர்கரளப் பணம் பறைதிக்கும் பவிசபாசகளபாகச் சதித்ததிரித்து தவளளயபானை புரனைகரதகரள 
வபாசதித்ததிருக்கதின்பறைபாம். இளம் தபண்கரளத் தம் மரனைவவியர் என்றை பகபாதபாவவில் 
அரழத்துவந்த முகவர்களளல் சதிலர், இரடயவில் தங்கதி நதிற்கும் சதிங்கப்பூர் பபபான்றை 
நபாடுகளளல், அப்தபண்கரள ஒபரை அரறையவில் தம்முடன் தங்கரவத்து (மரனைவவியரைபாக 
அவர்கரள அரழத்துவருவதபால் அவ்வவிதம் தங்கபாவவிட்டபால் அங்குள்ளவர்களுக்குச் 
சந்பதகம் வந்துவவிடுமபாம்) பபாலதியல் வல்லுறைவுக்கு உள்ளபாக்கதியதபாகச் சமகத்ததின் மத்ததியவில்
நதிலவவிய கரதகரளக் பகட்டிருக்கதின்பறைபாம். ஆனைபால் தனைது தபபா.கருணபாகரைமர்த்ததி நல்ல 
பக்கத்ரதக் கபாட்டியவிருக்கதின்றைபார். அவர்கள்தபான் அகததிகளபாக தவளளபயறைதிய தமதிழர்கரள 
உலகதின் நபானைபா பக்கங்களுக்கும் தசல்வதற்கு உதவவியவிருக்கதின்றைபார்கள். பமற்படி சதிறு நபாவல்
முகவர்கள் பல தடரவகள் முயன்றும், நட்டப்பட்டும், அனுப்பும் தமதிழர் ஒருவர் 
ஒவ்தவபாரு தடரவயும் இரடயவில் அகப்பட்டுத் ததிருப்பவி அனுப்பப்படுவரதயும் வவிபரிக்கும். 
அவ்வவிதம் அவர் ஒவ்தவபாதடரவயும் ததிருப்பவி அனுப்பப்படுவரதக் 
தகளரைவப்பவிரைச்சதிரனையபாகக் கருதும் முகவர்களளன் மபனைபாநதிரலயவிரனையும் நபாவல் 
புலப்படுத்தும்.
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வநதொர்வவத் தமதிழ் நதொவல்கள
ஆதவனைளன் 'மண்மனைம்'
'சவடுகள்' (பநபார்பவ) இதழதில் தவளளயபானை ஆதவனைளன் 'மண்மனைம்' ததபாடர் நபாவல் இன்னும்
நூலுருப்தபறைவவில்ரல. ஆயவினும் இதன் முக்கதியத்துவத்ரத உணர்ந்து இலக்கதியத் 
ததிறைனைபாய்வபாளர் ச.குபணஸ்வரைன் இந்நபாவரலத் பதடி எடுத்து, வபாசதித்து அறைதிமுக ஆய்வுக் 
கட்டுரரைதயபான்றைதிரனை எழுததியவிருக்கதின்றைபார். அக்கட்டுரரை 'பததிவுகள்' இரணயத் தளத்ததிலும் 
தவளளயபாகதியுள்ளது. ச.குபணஸ்வரைனைளன் முன்மபாததிரிரய இவ்வவிதமபானை ஆய்வுகள் தசய்யும் 
ஆய்வபாளர்கள் பவின்பற்றை பவண்டும். தபரும்பபாலபானைவர்கள் தமக்குக் கதிரடக்கும் 
பரடப்புகளளன் அடிப்பரடயவில் ஒட்டுதமபாத்த ஆய்வுக்கட்டுரரைகரளப் பரடத்துவவிடுவபார்கள்.
அவ்வவிதம் ஆய்வுக்கட்டுரரைகரள எழுதும் முரனைவர்கள், பபரைபாசதிரியர்கள், தமதிழகத்ததின் 
'ஸ்டபார்' எழுத்தபாளர்கள் பபபான்பறைபார் எழுதும் ததிறைனைபாய்வுக்கட்டுரரைகள் ஒரு சதிலரின் 
பரடப்புகளுடன் நதின்று பபபாய்வவிடுவதற்கு முக்கதிய கபாரைணபம ச.குபணஸ்வரைன் 
பபபான்பறைபாருக்கு இருக்கதின்றை ஆரைவமும், பதடுதலும் அவர்களுக்கு இல்லபாமலதிருப்பதுதபான். 
அவர்களளல் பலர் தமக்கு அடிவருடும் எழுத்தபாளர்களளன் பரடப்புகரள மட்டும் வபாசதித்து 
வவிட்டு, தங்கரள இலக்கதிய உலகதில் நதிரல நதிறுத்துவதற்கபாக ததிறைனைபாய்வுக் கட்டுரரைகரள 
பக்கம் பக்கமபாக எழுதுவபார்கள். ஆனைபால் அக்கட்டுரரைகளளல் ஒரு சதிலரின் பரடப்புகரள 
மட்டும் குறைதிப்பவிட்டு வவிட்டு, மதிகுததி பக்கங்கரள தங்களது பமதரமயவிரனை 
தவளளப்படுத்துவதற்கபாக பல பமற்பகபாள்களுடன், உதபாரைணங்களுடன் நதிரைப்பவியவிருப்பபார்கள். 
இவர்களளலதிருந்து பவறுபட்டு, பதடி, வபாசதித்து, ஆய்வுகரளப் புரியும் ச.குபணஸ்வரைன் 
பபாரைபாட்டுதற்குரியவர்.

ஆதவனைளன் 'மண் மனைமும்' பவிரிந்து வந்த தபாயக மண்ணவில் நதிலவும் வவிடுதரலப் 
பபபாரைபாட்டத்ததிரனை வவிமர்சதிப்பதபாக, வவிபரிப்பதபாகவுள்ளது. நண்பர்களளருவரரை எவ்வளவு 
இலகுவபாக ஆயுதமயப்படுத்தப்பட்ட வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டம் பவிரித்து வவிடுகதிறைது. ரைகுரைபாமன் 
என்னும் பவிரைதபானை பபாத்ததிரைத்ரதச் சற்றைதிப் பவின்னைப்பட்ட கரதயவில் வரும் ஏரனைய முக்கதிய 
பபாத்ததிரைங்கள் அவனைது நண்பன் சபரைஷ், கபாதலதிக்கும் சசகீலபா, தங்ரக சந்ததிரைபா ஆகதிபயபார். 
சபரைஷ் வவிடுதரல அரமப்தபபான்றைதில் பசர்ந்ததும் நண்பன் ரைகுநபாமனுடனைபானை நட்பவிரனைத் 
துண்டித்துக்தகபாள்கதின்றைபான். ரைகுரைபாமனைளன் தங்ரக சந்ததிரைபாபவபா சபரைஷதின் மமீது கபாதல் 
தகபாண்டு அவனுடன் இயக்கத்ததிலதிரணந்து சமதரைபான்றைதில் இறைந்துவவிடுகதின்றைபாள். இதனை 
கபாரைணமபாக ரைகுரைபாமனைளன் குடும்பத்தவரின் இயக்கத் ததபாடர்புகள் கபாரைணமபாக, இரைபாணவம் 
ரைகுரைபாமரனைக் ரகது தசய்து சதித்ததிரைவரத தசய்து பற்ரறைதயபான்றைதினுள் தூக்கதி எறைதிந்து 
வவிட்டுச் தசன்றுவவிடுகதிறைது. ஆஸ்பத்ததிரியவில் நதிரனைவற்றுப் படுத்துக்கதிடக்கும் ரைகுரைபாமரனைப் 
பபார்த்து முன்னைர் நதிரைபாகரித்த அவனைது கபாதலதி சசகீலபா அழுவதுடன் நபாவல் முடிகதிறைது.

இததில் வரும் நண்பர்களுக்கதிரடயவிலபானை பவிரிவு பவறு யபாரும் எந்த நபாவல்களளலும் பததிவு 
தசய்யபாத வவிடயதமன்று உணர்கதின்பறைன். என் தசபாந்த வபாழ்வவில் என்னுடம் படித்த  நன்கு 
பழகதிய நண்பர்கள் பலர் பல்பவறு இயக்கங்களளல் பசர்ந்து முக்கதிய நதிரலயவிலதிருந்தபார்கள். 
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அவர்களளல் பலரரைப் புகலதிட மண்ணவில் கண்டபபபாது முன்பவிருந்த பசரமயபானை , 
கள்ளங்கரைவற்றை நட்பு கபாணபாமல் பபபாயவிருந்தரத உணரை முடிந்தது.  ஆதவனைளன் மண் மனைம்
நபாவலதில் வரும் ரைகுரைபாமனுக்கும், அவனைது நண்பன் சபரைஷதிற்குமதிரடயவில் நதிலவவிய நட்பும் 
இவ்வவிதபம அறுந்தபபபாது நபான் என் தசபாந்த வபாழ்க்ரகரயச் சதிறைதிது அரச பபபாட்படன்.

வ.ஐ.ச. தஜேயபதொலனைளின் 'தசக்கு மதொடு'
வ.ஐ.ச.தஜயபபாலனைளன் மன்று குறுநபாவல்களபானை 'பசவல் கூவவிய நபாட்கள்', 'தசக்கு மபாடு', 
'அவளது கூரரையவின் மமீது நதிலபா ஒளளருகதிறைது'  ஆகதிய குறுநபாவல்கரள உள்ளடக்கதிய  
ததபாகுப்பு ''அவளது கூரரையவின் மமீது நதிலபா ஒளளருகதிறைது'' என்னும் தபயரில், தமதிழகத்ததில் 
உயவிர்ரமப் பததிப்பகத்ததினைரைபால் தவளளயவிடப்பட்டது. இத்ததபாகுப்பவிலுள்ள தசக்குமபாடு ஒரு 
குறுநபாவல். புகலதிடம் நபாடிப் புலம்தபயர்ந்த ஈழத்தமதிழ் இரளஞதனைபாருவனைளன் வபாழ்ரவ 
வவிபரிப்பது. இல்ங்ரகயவில் பட்டதபாரி ஆசதிரியனைபாக வவிளங்கதியவன், புகலதிடத்ததில் பகபாப்ரப 
கழுவவி உரழத்து, ஊரிலுள்ள தன் குடும்பத்தவர்களுக்கபாக உரழக்கதின்றைபான். தனைது தசபாந்த 
வபாழ்வுபற்றைதிய கனைவுகள் கனைவுகளபாகபவ நதிரலத்ததிருக்க அவனைது வபாழ்வுப் பபபாரைபாட்டம் 
ததபாடர்கதிறைது. இக்குறுநபாவலதில் வரும் இரளஞர்கரளப்பபபால் இலட்சக்கணக்கபானைவர்கள் 
புகலதிடம் நபாடிப் புகுந்த நபாடுகளளல் வபாழ்கதின்றைபார்கள். புகலதிட வபாழ்க்ரகப் பபபாரைபாட்டத்ரத 
வவிபரிக்கும் கரத என்னும் வரகயவில் முக்கதியத்துவம் தபறுகதிறைது தஜயபபாலனைளன் 
தசக்குமபாடு.

இ.ததியதொகலதிங்கத்ததின் நதொவல்கள
இ.ததியபாகலதிங்கம் 'நபாரள', 'பரைபதசதி, ததிரிபு, 'எங்பக'  'ஒரு துளள நதிழல்',  , 'பரைபாரிக் கூத்துக்கள்'
, 'அழதிவவின் அரழப்பவிதழ்' ஆகதிய நபாவல்கரள எழுததியுள்ளபார். இவற்ரறை வபாசதிக்கும் 
சந்தர்ப்பம் எனைக்குக் கதிரடக்கவவில்ரல. கதிரடத்ததும் பவின்னைர் இரவ பற்றைதிய 
கருத்துகரளயும் பசர்த்துக்தகபாள்பவன்.

சுவவிஸ் நதொவல்கள
சயந்தனைளன் 'ஆறைபா வடு'வும் பஷபாபபா சக்ததியவின் 'தகபாரில்லபா'வும் பற்றைதி...

அண்ரமக்கபாலத்ததில் பரைவலபாக வரைபவற்பவிரனையும், வவிமர்சனைங்கரளயும் தபற்றை சயந்தனைளன்
'ஆறைபா வடு' புகலதிட நபாவல்களளல் தவவிர்க்க முடியபாத இன்னுதமபாரு பரடப்பு. இந்த நபாவரல
முதலதில் வபாசதித்ததும் ஏபனைபா ததரியவவில்ரல உடனைடியபாகபவ எனைக்கு 'பஷபாபபா சக்ததி'யவின் 
'தகபாரில்லபா' ஞபாபகத்துக்கு வந்தது. அதற்குக் கபாரைணங்களபாகப் பவின்வருவனைவற்ரறைக் 
குறைதிப்பவிடலபாம்.

1. இரு நபாவல்களுபம முன்னைபாள் வவிடுதரலப் புலதி ஒருவரின் கடந்த கபால, புகலதிட 
அனுபவங்கரள ரமயமபாகக் தகபாண்டரவ இரைண்டிலுபம அவ்வப்பபபாது பட்டும் படபாமலும் 
இயக்கத்ததின் நடவடிக்ரககள் வவிமர்சதிக்கப்படுகதின்றைனை.
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2. அபத சமயம் இரைண்டிலும் இயக்கத்ததின் ஆபரைபாக்கதியமபானை பக்கங்களும் சட்டிக் 
கபாட்டப்படுகதின்றைனை. தகபாரில்லபாவவில் வவிடுதரலப் புலதிகளளன் தற்தகபாரலப்பபபாரைபாளளயபால் 
இந்ததிய அரமததிப்பரடயவின் பமஜர் கல்யபாணசந்தரைம் தகபால்லப்படுகதின்றைபார். பவிரின்ஸதிரய 
வவிசபாரைணக்குட்படுத்தும் சமயம், பமஜர் அவளது மபார்புகரளக் கபாமத்துடன் பபார்த்து "இங்பக 
என்னை பபாம் ரவச்சதிருபகயபா?" என்று பகட்கும் சமயம், மபார்பவினைளல் தபபாருத்தப்பட்டிருந்த 
குண்டுகளுடன் அவரனைப் பபாய்ந்து கட்டிக்தகபாள்கதின்றைபாள் பவிரின்ஸதி. குண்டுகள் 
தவடிக்கதின்றைனை. 'ஆறைபா வடு'வவில் வரும் நதிலபாமததி என்னும் பததின்ம வயதுப் தபண் வயதுக்கு
மமீறைதிய மபார்பகங்களளன் வளர்ச்சதிரயப் தபற்றைவள். அதன் கபாரைணமபாகபவ 'குண்டுப் பபாப்பபா' 
என்னும் பட்டப்தபயரைபால் அரழக்கப்படுபவள். அவளது குடும்பம் வவிடுதரலப் புலதிகளுக்கு 
அவ்வப்பபபாது உதவவி தசய்யும் தமதிழ்க் குடும்பம். தவற்றைதி என்று அரழக்கப்படும் 
வவிடுதரலப் புலதி உறுப்பவினைன் ஆரைம்பத்ததில் ததிலீபன் நதிரனைவுததினைத்துக்கபாக அச்சடித்த 
துண்டுப்பவிரைசரைங்கரள நதிலபாமததியவிடன் பபாதுகபாப்பபாக ரவத்துத் தரும்படி பவண்டுகதின்றைபான். 
இவ்வவிதமபாக ஆரைம்பவிக்கும் ததபாடர்பு ஆயுதங்கரள அவர்களது இடத்ததில் மரறைத்து 
ரவக்கும் அளவுக்கு வளர்கதிறைது. ஒரு முரறை இந்ததிய அரமததிப்பரட இரைபாணவத்ததின் 
பதடுதலதில் அவளது வவீடு அகப்பட்டுக்தகபாள்கதிறைது. அதற்குச் சற்று முன்னைர்தபான் அங்கதிருந்த
ஆயுதங்கரள எடுத்துக்தகபாண்டு தரலமரறைவபாகதி வவிட்டிருந்தபார்கள். ஆனைபால் கதிபரைரனைட் 
குண்தடபான்று தவறுதலபாக வவிடுபட்டுப் பபபாகதிறைது. அபத சமயம் இந்ததியப் பரடச் 
சதிப்பபாய்கள் வவீட்டினுள் நுரழகதின்றைபார்கள். நதிலபாமததி கதிபரைரனைட்டிரனைத் தனைது 
மபார்பகங்களுக்குள் மரறைத்து நதிற்கதின்றைபாள். வந்ததிருந்த சதிப்பபாய்களளல் ஒருவன் அரறைரயச் 
பசபாததிக்கும் பபாவரனையவில் அரறையவினுள் அவரளத் தள்ளள அவரளப் பபாலதியல் 
வல்லுறைவுக்கு உள்ளபாக்கதினைபான். அச்சமயம் அவளது பவிரைபாவவிரனைப் பற்றைதி இழுக்கும்பபபாது 
உள்ளளருந்த கதிபரைரனைட் குண்டு ககீபழ வவிழுகதிறைது. அததிர்ச்சதியுற்றை அந்தப் பரடயவினைன் 
கதிபரைரனைட் குண்டிரனை எடுத்து, கதிளளப்ரப நவீக்கதி, நதிலபாமததி மமீது வவீச எத்தனைளக்ரகயவில், 
நதிலபாமததி அவரனைப் பபாய்ந்து கட்டிக்தகபாள்கதின்றைபாள். தவடிப்பவில் இருவருபம 
தகபால்லப்படுகதின்றைனைர்.

3. ஆறைபா வடு நபாவலதில் லூச பதவவி என்தறைபாரு பபாத்ததிரைம் வருகதிறைது. சதிறு வயததில் தபாரய 
இரைபாணவத்ததின் தஷல் தபாக்குதலதில் இழந்தவள். அவரள 'தசக் பபபாஸ்'டுகளளல் நதிற்கும் 
இரைபாணவத்ததினைர் பபாலதியல் பதரவக்கபாகப் பபாவவித்துக்தகபாள்கதின்றைனைர். அதன் வவிரளவபாக, 
பத்து மபாதக் கர்ப்பத்துடனைளருந்த அவள் வயவிற்றைதில் சடப்பட்டுக்தகபால்லப்படுகதின்றைபாள். அவள்
யபாரைபால் தகபால்லப்படுகதின்றைபாள் என்பது பநரைடியபாகக் கூறைப்படவவில்ரல. ஆனைபால் 
மரறைமுரறைமபாகக் கூறைப்படுகதின்றைது.

"அப்தபபாழுது ஊரில்  பலதரைப்பட்ட கரதகள் அவரளப்பற்றைதி இருந்தனை. பதவவிதயபாரு 
உளவபாளளயபாம்... ஆமதிக்கபாரைங்களுக்கு தமபசஜ் எடுத்துக் குடுக்கதிறைவளபாம். ஆமதிபயபாரட 
ததபாடர்பு எண்டு இயக்கம்தபான் பபபாட்டதபாம்... இவள் ஆமதிக்கபாரைங்கபளபாரட பபபாய்ச் சண்ரட
பவிடிச்சவளபாம். .. அவங்கள்தபான் சட்டுட்டபாங்களபாம்." இவ்வவிதமபால நதிலவும் கரதகள் 

 பததிவுகள் ©  2020



99                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

அவளது மரைணம் பற்றைதி வபாசகர்கரளச் சதிந்ததிக்கத் தூண்டுகதின்றைனை. இபத பபபால் தகபாரில்லபா 
நபாவலதிலும் ஒரு பபாத்ததிரைம் வருகதிறைது. அவள்: யபாழ்ப்பபாண தபரியபாஸ்பத்ததிரிக்கு 
முன்னைபாளளலுள்ள  லக்கதி தஹெபாட்டலதில்  66வது இலக்க  அரறையவில் ததபாழதில் தசய்து 
வரும் சலங்ரக. "சலங்ரகரய இயக்கம்  சதி.ஐ.டி.  எண்டு சட்டுப் பபபாட்டு பஸ் 
ஸ்ரைபாண்டில பபபாட்ட அண்டு இஞ்ச வந்தனைபானை" என்று சதிரறைக்ரகததி ஒருவன் கூறும் 
கூற்றைதில் வருகதின்றைது.

4. 1994 வரரையவிலபானை கபால கட்டச் சம்பவங்களளன் அடிப்பரடயவில் தகபாரில்லபா 
கூறைப்பட்டிருக்கதின்றைது. ஆறைபா வடு 1987 - 2001 வரரையவிலபானை கபாலகட்டத்ரத ரமயமபாக 
ரவத்துக் கூறைப்பட்டுள்ளது. இரைண்டிலும் இயக்கத்ததின் அக்கபாலகட்டங்களுரிய சமர்கள், 
அரைசதியல் நதிகழ்வுகள் , இயக்கத்ததின் நரடமுரறைகள் ஆகதியரவ வவிபரிக்கப்பட்டுள்ளனை.

5. தகபாரில்லபா நபாவலதின் இறுததி அத்ததியபாயம் அதுவரரை கூறைப்பட்ட கரதக்கு எந்தவவிதத் 
ததபாடர்புமதில்லபாத பபாரிஸ் சபபாலதிங்கம் தகபாரலயுடன் முடிவரடகதின்றைது. ஆறைபா வடு அது 
வரரையவில் கூறைப்பட்ட கரதக்கு எந்தவவிதச் சம்பந்தமுமதில்லபாத இத்ரீஸ் என்றைரழக்கப்படும் 
முன்னைபாள் எரித்ததிரியபா வவிடுதரலப் பபபாரைபாளள ஒருவனைளன் கரதயுடன் முடிவரடகதின்றைது. 
தகபாரில்லபாவவில் அதுவரரை கூறைப்பட்ட கரதக்கும் , இறுததி அத்ததியபாயத்துக்குமதிரடயவிலுள்ள 
ஒபரைதயபாரு ததபாடர்பு: பபாரிசதில் நரடதபற்றை இன்னுதமபாரு ஈழத்தமதிழனைளன் படுதகபாரலதபான்.
'ஆறைபா வடு' நபாவலதில் வரும் இறுததி அத்ததியபாயத்துகும் அது வரரை கூறைப்பட்ட 
கரதக்குமுமதிரடயவிலுள்ள ஒபரைதயபாரு ததபாடர்பு: புகலதிடம் நபாடி, இத்தபாலதி பநபாக்கதிப் படகதில்
ஏரனையவர்களுடன் பயணவிக்கும் அமுதன், படகு மழ்கதியததில் கடலதினுள் மரித்துப் 
பபபாகதின்றைபான். ஆனைபால் , அவனைது ரபபர் க்ளபாசதிலபானை தசயற்ரகக் கபால் மட்டும் கழன்று 
நவீரில் மதிதந்து வருகதின்றைது. ஏற்கனைபவ தனைது கபாதலபான்றைதிரனை இழந்ததிருந்த இத்ரீஸ் 
கதிழவனுக்கு அச்தசயற்ரகக்கபால் அச்தசபாட்டபாகப் தபபாருந்துகதின்றைது.

இரு நபாவல்களும் கூறைப்பட்ட முரறையவில் பவறுபடவும் தசய்கதின்றைனை. 'தகபாரில்லபா'வவில் 
கரத ரபபவிள் கூறைப்பட்டுள்ளரதப் பபபான்றைததபாரு நரடயவில் நகர்கதின்றைது. அபத சமயம் 
கபாடபாற்றை ஏசதபாசனைபானை சண்டியன் 'தகபாரில்லபா'வவின் கரதயும், அவனைது மகனைபானை 
தரைபாக்கதிரைபாஜ் என்கதின்றை அந்பதபானைளதபாசனைளன் (இவனும் தந்ரதரயப் பபபான்பறை தகபாரில்லபா 
என்றைரழக்கப்படுகதின்றைபான். ஆனைபால் இவன் தகரில்லபா. அவனைது சந்ரதபயபா 
ஊர்ச்சண்டியன்) கரதயும் கூறைப்படுகதின்றைது. அந்பதபானைளதபாசனைளன் புகலதிட வபாழ்வும் 
கூறைப்படுகதின்றைது. ஆனைபால் 'ஆறைபா வடு'வவில் புகலதிடம் நபாடிச் தசல்லும் முன்னைபாள் பபபாரைபாளள 
அமுதனைளன் வபாழ்வு தசல்லும் படகு கடலுள் மழ்குவதுடன் முடிந்து வவிடுகதின்றைது. அவனைது
புகலதிடம் நபாடிய பதடல் முற்றுப்தபறைவவில்ரல. எனைபவ அவனைது புகலதிட வபாழ்வு பற்றைதிய 
அனுபவங்கரளக் கூறுவதற்குரிய வபாய்ப்பு தகபாரில்லபாநபாவலுக்குள்ளரதப்பபபால் ஆறைபா வடு
நபாவலுக்கதில்ரல. இன்னுதமபாரு முக்கதியமபானை வவித்ததியபாசம்: ஆறைபா வடு நபாவலதில் முன்னைபாட்
பபபாரைபாளளயபானை அமுதனைளன் கடந்த கபால வபாழ்வு உணர்ச்சதி பூர்வமபாகக் கூறைப்பட்டுள்ளது. 
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குறைதிப்பபாக அவனைது கபாதல், கபாதலதி அகதிலபாவவின், அவனைது உணர்வுகள் மனைரதத் ததபாடும் 
வரகயவில் நபாவலதில் சதித்ததிரிக்கப்பட்டுள்ளனை. இன்னுதமபாரு வவிடயம் கூறும் நரடயவிலும் 
இரு நபாவல்களும் பவறுபட்டுள்ளன். தகபாரில்லபாவவில் கரத பபச்ச வழக்கதில் 
கூறைப்பட்டுள்ளது. ஆறைபா வடு நபாவலதில் உரரையபாடல்களளல் மட்டும் தபரும்பபாலும் பபச்ச 
நரட பபாவவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனைபால் இருவரைது நரடயவிலும் அங்கதம் அவ்வப்பபபாது தரல 
கபாட்டவும் தசய்கதின்றைது என்பரதயும் குறைதிப்பவிட பவண்டும்.

கனைடியத் தமதிழ் நதொவல்கள
கனைடபாவவில் தவளளயபானை நபாவல்களளல் குறைமகளளன் 'மதிதுனைம்', தமலதிஞ்சதி முத்தனைளன் 
'பவருலகு', பக.எஸ்.பபாலச்சந்ததிரைனைளன் 'கரரைரயத் பதடும் கட்டு மரைங்கள்', வல்ரவ கமலபா 
தபரியதம்பவியவின் 'தபாயபார் தந்த தனைம்', அகதிலதின் 'கண்ணவின் மணவி நவீதயனைக்கு..', 'ததிரச 
மபாறைதிய ததன்றைல்',  குரு அரைவவிந்தனைளன் 'உன்னைருபக நபான் இருந்தபால்', 'உறைங்குபமபா கபாதல் 
தநஞ்சம்', வ.ந.கதிரிதரைனைளன் 'வன்னைள மண்', 'அருச்சனைனைளன் பதடலும் , அகலதிரகயவின் 
கபாதலும்', 'கணங்களும் குணங்களும்', மண்ணவின் குரைல் ஆகதியவற்ரறை உள்ளடக்கதிய 
'மண்ணவின் குரைல்' ததபாகுப்பு, 'அதமரிக்கபா' நபாவரல உள்ளடக்கதிய 'அதமரிக்கபா' ததபாகுப்பு, 
மற்றும் பததிவுகள், ததிண்ரண ஆகதிய இரணய இதழ்களளல் தவளளயபானை 'குடிவரைவபாளன்' 
(முதலதில் அதமரிக்கபா2  என்னும் தபயரில் தவளளயபாகதி, 'அதமரிக்கபா: சவர்களுக்கப்பபால்'  
என்றைபாகதி 'குடிவரைவபாளன்' என்னும் தபயரரைப்  தபற்றை நபாவல்) 'பவலதிகள்', 'தவகுண்ட 
உள்ளங்கள்' ஆகதியவற்ரறை உள்ளடக்கதிய 'கடல்புத்ததிரைனைளன் (இயற்தபயர்: ந. பபாலமுரைளள) 
'பவலதிகள்' ததபாகுப்பு, ரமக்கலதின் (மபான்ரியபால்) 'ஏழபாவது தசபார்க்கம்' (பததிவுகள் இரணய 
இதழதில் ததபாடரைபாக தவளளவந்த நபாவல். இன்னும் நூலுருப்தபறைவவில்ரல), தசழதியனைளன் 
'பபபாரைபாளளயவின் நபாட்குறைதிப்புகள்', ;வபானைத்ரதப் பபபால', மனுவல் பஜசதபாசனைளன் '90 நபாட்கள்', 
சதிவநயனைள முகுந்தனைளன் 'பவல்வவிழதியபாள் மறைவன்' (ஒரு வரைலபாற்று நபாவல்), இரைபா. தணவியவின் 
நபாவல்கள், அ.கந்தபாமதியவின் தசந்தபாமரரையவில் தவளளவந்த 'அக்கதினைளத் தபாமரரை', தமதிழ்நததியவின் 
'கபானைல்வரி' பபபான்றைவற்ரறைக் குறைதிப்பவிடலபாம். கததிர் பபால்சந்தரைத்ததின் 'மரறைவவில் ஐந்து 
முகங்கள்', கனைடபாவவில் சபாவவித்ததிரி, சதிவப்பு நரி ஆகதிய நபாவல்கரள எழுததியுள்ள இவர் 
ஆங்கதிலத்ததிலும் நபாவல்கள் எழுததியுள்ளபார்.  க.ரைவவீந்ததிரைநபாதன், வவீரண ரமந்தன் 
பபபான்பறைபாரும் பத்ததிரிரககளளல் ததபாடர் நபாவல்கள் எழுததியுள்ளதபாகத் ததரிய வருகதின்றைது. 
ஓர் ஆவணப் பததிவுக்கபாக இவற்ரறை இங்கு குறைதிப்பவிடுகதின்பறைன். இந்தப் பட்டியல் இத்துடன் 
முற்றுப்தபறைவவில்ரல. கனைடபாவவில் தவளளவந்த அரனைத்து நபாவல்கள் பற்றைதிய வவிபரைங்களும் 
(அரவ நூலுருப்தபற்றைரவபயபா அல்லது சஞ்சதிரக, பத்ததிரிரககளளல் ததபாடர்களபாக 
தவளளவந்தரவபயபா) முழுரமயபாக ஆவணப்படுத்துப்படபவண்டும்.

தசழதியனைளன் 'ஒரு பபபாரைபாளளயவின் நபாட்குறைதிப்புகள்' (தபாயகம் - கனைடபா வவில் தவளளயபானை ததபாடர்
பவின்னைர் நூலுருப்தபற்றைது.) ஈழப்பபபாரைபாட்டத்ததில் நதிகழ்ந்த சபகபாதரைப் படுதகபாரலகளளன் 
பபபாது, (இவர் ஈழமக்கள் புரைட்சதிகரை முன்னைணவிரயச் பசர்ந்தவர்.) வவிடுதரலப் 
புலதிகளளடமதிருந்து தப்பவிய தனைது அனுபவத்ரத வவிபரிக்கும் முக்கதியமபானைபதபார் ஆவணப் 
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பததிவு. இதுபவ பவின்னைர் வவிரிவபாக 'வபானைத்ரதப் பபபால' என்று நூலபாக தவளளயபாகதியுள்ளதபாக 
நதிரனைக்கதின்பறைன். நபான் இது நபாள் வரரையவிலும் இதரனை ஒரு உண்ரமச் சம்பவங்கரள 
வவிபரிக்கும் அபுரனைவபாகத்தபான் கருததியவிருந்பதன். ஆனைபால் யமுனைபா ரைபாபஜந்ததிரைன் 
பபபான்றைவர்கள் அரைசதியல் புரனைவுகள் வரிரசயவில் இதரனை ரவத்து எழுததியவிருந்தரத 
வபாசதித்ததிருக்கதின்பறைன். அ.ரைவவியவின் 'வவீடு தநடும் தூரைம்' பபபான்று உண்ரமச் சம்பவங்களளன் 
அடிப்பரடயவில் புரனையப்பட்ட புரனைவபா இது என்பது பற்றைதிச் தசழதியனைளடம் பகட்டறைதிய 
பவண்டும்.

கடல்புத்ததிரைனைளன் பவலதிகள் யபாழ் கதிரைபாமதமபான்றைதில் எவ்வவிதம் சபாததிக்கட்டுப்பபாடுகள் 
பவலதிகளபாக இருந்தனை என்பது பற்றைதியும், பவின்னைர் இவற்ரறைத் தவீர்க்க முரனைந்த 
இயக்கங்கள் எவ்வவிதம் மமீண்டும் பவதறைபாரு வரகயவில் பவிரிவுகரள ஏற்படுத்ததி , புததிய 
பவலதிகளபாக மபாறைதினை என்பரதக் கூறும். இவரைது 'தவகுண்ட உள்ளங்கள்' முக்கதியமபானைபதபார்
ஆவணச்சதிறைப்பு மதிக்கது. யபாழ்ப்பபாணத்ததின் தவீவுப்பகுததிகளுக்கபானை பயணம் இரைபாணவப் 
பவிரைசன்னைத்தபால் (பண்ரணத்துரறை வழதியபாக, கபாரரைநகர் வழதியபாக) தரடதபறைபவ 
அரைபாலதித்துரறை முக்கதியத்துவம் தபறுகதிறைது. ஆரைம்பத்ததில் உள்ளூர் வள்ளங்களளன் 
உரிரமயபாளர்கள், தவளளயூர் வள்ள உரிரமயபாளர்களுக்கதிரடயவில் பவிரிக்கப்பட்டு நரடதபற்றை
வள்ளப்பபபாக்குவரைத்து எவ்வவிதம் இயக்கங்களளன் ரககளுக்கு மபாறுகதின்றைனை என்பரதப் 
பற்றைதிய ஆவணப்பததிவபாக இந்நபாவல் வவிளங்குகதின்றைது. அத்துடன் இயக்கப்பவிளவுகரளயும் 
வவிமர்சதிக்கதிறைது.

அகதிலதின் 'கண்ணவின் மணவி நவீதயனைக்கு' தவளளநபாட்டு பமபாகம் எவ்வவிதம் கபாதல் பபபான்றை 
உணர்வுகரளக் கூடச் சதிரதத்து வவிடுகதின்றைது என்பரத வவிபரிக்கும் நபாவல். இந்நபாவலதில் 
வரும் நபாயகன் பசகரின் கபாதல் பதபாற்று வவிடுகதிறைது. கபாரைணம் தவளளநபாட்டு 
மபாப்பவிள்ரளக்கபாக அவனுடனைபானை தன் கபாதரலத் துறைந்து வவிடுகதின்றைபாள் அவன் கபாதலதி. 
அதன் பவின்னைர் கனைடபா தசன்று ததிரும்பும் பசகருக்கு மரனைவவியபாகதின்றைபாள். தவளளநபாட்டு 
மபாப்பவிள்ரளரயத் தன் மகளுக்குக் கட்டி, தபானும் தன் சதிபநகதிததி பபபால் தவளளநபாடு தசல்ல 
பவண்டுதமன்றை பமபாகத்தபால் ரைபாபஜஸ்வரி தன் மகளுக்கு உள்ளூர் மபாப்பவிள்ரளயுடன் 
ஏற்கனைபவ தவீர்மபானைளக்கப்பட்டிருந்த ததிருமணத்ரதத் தந்ததிரைமபாக நதிறுத்ததி மகளுக்குச் 
பசகரரைத் ததிருமணம் தசய்வவித்துத் தன் ஆரசரய நதிரறைபவற்றுகதின்றைபாள். இறுததியவில் 
உண்ரம ததரிய வரை, முததிபயபார் இல்லத்ரதத் தஞ்சமரடகதின்றைபாள். மகளுக்கும் 
வவிபத்ததபான்றைதினைபால் கர்ப்பம் தரிக்கும் ஆற்றைல் இல்லபாது பபபாக, சனைபாமதியபால் 
அனைபாரதயபாக்கப்பட்ட குழந்ரததயபான்றைதிரனைத் தம்பததிகள் இருவரும் 
தத்ததடுத்துக்தகபாள்கதின்றைபார்கள். 'கண்ணவின் மணவி'யபாக் அக்குழந்ரத வவிளங்குகதின்றைது. 
வவீரைபகசரி, உதயன் பத்ததிரிரககளளல் ததபாடரைபாக தவளளவந்த நபாவல். தவகுசனைப் 
பரடப்புகளளன் வபாசகர்கரள பநபாக்கபாக எழுதப்பட்டது என்பரத நபாவலதின் தரலப்பு 
வவிளக்குகதின்றைது. நபாவலதில் இரடயவிரடபய புகலதிடத் தமதிழர்களளன் வபாழ்வும் 
வவிமர்சனைத்துக்குள்ளபாகுகதின்றைது. கபாலநதிரலயவின் பபாததிப்பு, 'சகீரியல்'களளன் ஆததிக்கம் 
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ஆகதியரவ பற்றைதிய வவிமர்சனைக் குறைதிப்புகள் வருகதின்றைனை.

குரு அரைவவிந்தனைளன் எழுத்து நரட தவகுசனை ஊடகங்களுக்பகற்றை வரகயவில், சபாதபாரைண 
பபச்ச வழக்கதிரனைத் தவவிர்த்ததிருக்கும். இந்நபாவலதிலும் அவ்வவிதமபானை நரடபய 
கபாணப்படுகதின்றைது. தவளளநபாட்டில் பவறு தபண்களுடன் ததபாடர்புள்ள ஒருவனுக்கு ஊரில் 
ததிடீர் ததிருமணம் நரடதபறுகதிறைது. மமீண்டும் கனைடபா ததிரும்பும் அவனுக்கு அவனைது மரனைவவி
கர்ப்பமபாயவிருப்பது சந்பதகத்ததிரனை எழுப்புகதிறைது. ஓரிரு நபாட்கபள மரனைவவியுடன் 
கழதித்தவன். பபாதுகபாப்புடன் உறைவு தகபாண்டவன். கனைடபா வரும் மரனைவவியுடன் அவனைபால் 
மகதிழ்ச்சதியபாக வபாழ முடியவவில்ரல. இச்சந்பதக வவித்து எவ்வவிதம் தவீர்கதின்றைது என்பரத 
வவிபரிக்கும் நபாவல் இன்னுதமபாரு பவிரைச்சதிரனைரயயும் ஆரைபாய்கதிறைது. நபான்கபாம் 
தரலமுரறைரயச் பசர்ந்த , ஒன்று வவிட்ட சபகபாதரை உறைவு தகபாண்ட இருவருக்குமதிரடயவில் 
நரடதபறும் ததிருமணம் பற்றைதியது.  எமது கலபாச்சபாரைத்ததில் மச்சபான் , மச்சபாரளத் 
ததிருமணம் தசய்வது வழக்கம். தமதிழகத்ததில் மபாமபா, மச்சபான், மச்சபாளுக்கதிரடயவில் 
ததிருமணம் தசய்வது வழக்கம். ஆனைபால் ஒன்று வவிட்ட சபகபாதரை உறைவு 
தகபாண்டவர்களுக்கதிரடயவில் ததிருமணம் தசய்வது வழக்கமதில்ரல. ஆனைபால் தலபனைபான் 
பபபான்றை நபாடுகளளல் இது பபபான்றை ததிருமணங்கள் நரடதபறுவது வழக்கம். 
அப்பவிரைச்சதிரனையயும் நபாவல் கருப்தபபாருளபாகக் தகபாண்டுள்ளது.

வ.ந.கதிரிதரைனைளன் 'அருச்சனைனைளன் பதடலும், அகலதிரகயவின் கபாதலும்' புகலதிடத்ததில் 
சூழலதினைபால் பவிரிந்த தம்பததியவினைரின் உளவவியற் பபபாரைபாட்டம் பற்றைதியும், ஈழத்தமதிழர்களளன் 
ஆயுதப் பபபாரைபாட்டத்ததில் சபகபாதரைப் படுதகபாரலகள், உட்படுதகபாரலகள், சமக 
வவிபரைபாததிகதளன்றை தபயரில் நதிகழ்த்தப்பட்ட தகபாரலகரளக் பகள்வவிக்குள்ளபாக்குகதின்றைது. 
'வன்னைள மண்' ஆசதிரியனைளன் பபால்ய கபாலத்து அனுபவங்களளனூடு, எவ்வவிதம் அரமததி 
தவழ்ந்த அம் மண் படிப்படியபாக பமபாதல்கள் நதிரறைந்த மண்ணபாக மபாறைதியததன்பரத 
வவிபரிக்கும். பபபாரைபாட்டச் சூழல் எவ்வவிதம் ஒரு கபாலத்ததில் அருகருபக நட்புடன் வபாழ்ந்த 
சதிங்கள், தமதிழ்க் குடும்பங்களுக்கதிரடயவிலபானை உறைவு சகீர்குரலகதின்றைததன்பரத வவிபரிக்கும் 
நபாவல் 'வன்னைள மண்'. 'மண்ணவின் குரைல்' 1983 களளல் கனைல் வவிட்தடரிந்த தமதிழ் மக்களளன் 
ஆயுதமயப்பட்ட வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டத்ததிரனை நதியபாயப்படுத்தும் சதிறு நபாவல். 'கணங்களும்,
குணங்களும்' நன்ரம, தவீரமகளுக்கதிரடயவிலபானை மபானுடப் பபபாரைபாட்டத்ரத ஆரைபாயும்.  
'அதமரிக்கபா' தடுப்பு முகபாம் வபாழ்க்ரகரயயும், 'குடிவரைவபாளன்' நபாவல் சட்ட வவிபரைபாதக் 
குடிமகனைபாக நதியூயபார்க் மபாநகரில் அரலயும் ஈழத்துத் தமதிழ் அகததி ஒருவனைளன் தப்பவிப் 
பவிரழத்தலுக்கபானை வபாழ்வவிரனை தவளளப்படுத்தும்.

ரமக்கலதின் 'ஏழபாவது தசபார்க்கம்' நபாவலும் புகலதிட அனுபவங்கரள வவிபரிக்கும் 
முக்கதியமபானை நபாவல்களளதலபான்று.

டபானைளயல் ஜவீவபா 'பதபாணவி' என்தறைபாரு நபாவரலத் ததபாடரைபாக 'முழக்கம்' பத்ததிரிரகயவில் 
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எழுததியுள்ளதபாக அறைதிகதின்பறைன். அந்நபாவல் என்னைளடமதில்லபாததபால் அதுபற்றைதி பமலததிகமபாக 
எதுவும் கூறை முடியவவில்ரல.

ஆஸ்ததிபரைலதியத் தமதிழ் நபாவல்கள்
எழுத்தபாளர் பக.எஸ்.சதபாகர் ஆஸ்ததிபரைலதியத் தமதிழ் நபாவல்கரளப் பற்றைதிப் பவின்வருமபாறு 
குறைதிப்பவிடுவபார்:

 " அவுஸ்ததிபரைலதியபாவவில் எஸ்.தபபா, மபாத்தரள பசபாமு, முருகபூபததி, என்.எஸ்.நபடசன், 
தத,நதித்ததியககீர்த்ததி, மபனைபா.தஜபகந்ததிரைன், கபவிலன் ரவரைமுத்து என்பபபார் நபாவல் 
எழுததியவிருக்கதின்றைபார்கள். எஸ்.தபபா எவரும் எழுதத்துணவியபாத பரடப்புகரளத் தந்தவர். 
இலங்ரக அரைசதியலதில் பவிரைதபானை பபாத்ததிரைம் வகதித்த தமதிழ் சதிங்கள அரைசதியல் தரலவர்கரளப் 
பவின்னைளப்படரும் நபாவல் மபாயவினைள(2007). இததில் சதில அரைசதியல்தரலவர்களளன் அந்தரைங்க 
வபாழ்க்ரக அலசப்படுகதின்றைது. மபாத்தரள பசபாமுவவின் பபசப்படும் பரடப்புகளபாக ‘அந்த 
உலகத்ததில் இந்த மனைளதர்கள்’, ‘எல்ரல தபாண்டபா அகததிகள்’, ‘மலஸ்தபானைம்’, ‘நபான்கபாவது 
உலகம்’ என்பவற்ரறைச் தசபால்லலபாம். இவர் நபாவலுக்கபாக இலங்ரக சபாகதித்ததிய வவிருது, 
இலங்ரக சதந்ததிரை இலக்கதிய அரமப்பு வவிருது என்பவற்ரறைப் தபற்றுக் தகபாண்டவர். 
முருகபூபததியவின் நபாவல் பறைரவகள்(2001). ‘என்னைதபான் பறைரவகள் ஆகபாயத்ததில் வட்டமதிட்டுப்
பறைந்தபாலும் ஆகபாரைத்ததிற்கபாக தரரைக்கு வந்துதபான் ஆகபவண்டும்’ என்றை உள்ளபார்ந்த 
அர்த்தத்ரதக் தகபாண்டிருக்கும் நபாவல் இது.
 
என்.எஸ்.நபடசனைளன் வண்ணபாத்ததிக்குளம்(2003) 80-83 ஆண்டு அரைசதியல் பவின்னைணவியவில், ஒரு 
தமதிழ் இரளஞனுக்கும் ஒரு சதிங்களப் தபண்ணக்குமதிரடபய நடக்கும் கபாதரலச் தசபால்லும்
குறுநபாவல். ஆசதிரியரின் பல அனுபவங்கரளத் ததபாட்டுச் தசல்லும் பமம்பபபாக்கபானை 
பரடப்பு. உரனைபய மயல் தகபாண்டு(2007) / ஈழத்து அரைசதியலதின் இருண்டவபாழ்வவினைபால் 
பபாததிக்கப்பட்ட ஒரு தபண், மகப்பபறைதின் பவின்னைர் ரபபபபாலர்(bipolar) பநபாயவினைபால் 
பபாததிப்பரடதல், அவளளற்கும் கணவனுக்குமதிரடபய ஏற்படும் உடலதின்பம் சபார்ந்த 
பவிரைச்சதிரனை, புகலதிடத்ததில் ஏற்படும் நதிம்மததியற்றை வபாழ்க்ரக இவற்ரறைக் கருப்தபபாருளபாகக் 
தகபாண்டது. இதுவரரை புலம்தபயர் இலக்கதியத்ததில் தசபால்லப்படபாத பல புததிய 
அனுபவங்கரளச் தசபான்னைபாலும் ஆழமற்றை அகலப்பபாங்கபானை பரடப்பபாகபவ உள்ளது.
 
கபவிலன் ரவரைமுத்துவவின் பரடப்பு ‘உயவிர்ச்தசபால்’(2011) மருத்துவம் சம்பந்தமபானை தமதிழுக்கு 
அறைதிமுகமதில்லபாத இன்தனைபாரு கரதக்கரு. இயற்ரகயபாகக் குழந்ரத பவிறைக்க 
சபாத்ததியமதில்லபாத தம்பததிகள் fertility treatment மலம் கருத்தரிக்கதின்றைபார்கள். குழந்ரத 
பவிறைக்கும்பபபாது தபாய் post natal depression ஆல் பபாததிப்பரடகதின்றைபார். குடும்பத்ததில் நதிகழும் 
குழப்பத்ததிற்கு இரணயபாக தமதிழகத்து அரைசதியல் குழப்பத்ரதயும் இரணத்து நபாவல் 
தசல்கதின்றைது.
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மரறைந்த எழுத்தபாளர் தத.நதித்ததியககீர்த்ததியவின் ததபாப்புள்தகபாடி உறைவு -  பவிறைந்த 
நபாட்டிரனைவவிட்டு ததபாரலதூரைம் கடந்து வந்த பவின்னும், தபாய் நபாட்டுடனைபானை ததபாப்புள்தகபாடி
உறைவு வவிடபவ இயலபாத உறைவபாக ததபாடர்ந்து வரும் என்பரதச் தசபால்கதிறைது. எது புரனைவு? 
எது நதிஜம்? என்று ததரியபாத வரகயவில் நதிஜமனைளதர்களளன் உண்ரமச்சம்பவங்கள் தகபாண்ட 
நபாவல் இது.
 
மற்றும் மபனைபா தஜபகந்ததிரைன் எழுததிய நல்லபதபார் வவீரண தசய்பத(2000), பபாமதினைள 
தசல்லத்துரரை எழுததிய ‘சதிதறைதிய சதித்தபார்த்தன்’ North, South & Death (2000) என்றை நபாவல்களும் 
அவுஸ்ததிபரைலதியபாவவில் வந்துள்ளனை. ஆங்கதில வபாசகர்களளரடபய பரைவலபாகப் பபசப்படும் 
நதிபரைபாமதினைள டி தசபாய்சபாவவின் Tamil Tigress (2001) ஆங்கதில நபாவல்—நபாவல் மணம் 
பட்டும்படபாமலும் வவீசகதின்றை ஞபாபகப் பததிவுகள்—பததிபனைழு வயததில் யபாழ் சண்டிக்குழதி மகளளர்
கல்லூரியவிலதிருந்து தரலமரறைவபாகதி வவிடுதரலப்புலதிகள் இயக்கத்ததில் பசர்ந்து, இரு 
ஆண்டுகரளக்கூடப் பூர்த்ததி தசய்யபாமல் வவீடு ததிரும்பும் பமட்டுக்குடி கத்பதபாலதிக்க 
பபபாரைபாளளயவின் ஆக்கமபாகும்—யதபார்த்த நபாவல் என்று தசபால்வபாருமுண்டு. ஓய்வுக்குத் தூக்கதிப்
பபபாடபாமல் வபாசதிப்பதற்குப் தபபாருத்தமபானை முதல் ஐம்பது நூல்களளல் ஒன்றைபாக 
அவுஸ்ததிபரைலதியபாவவில் ததரிவுதபற்றை ஆக்கம். ‘நல்லரதயும் தகட்டரதயும் பபசகதின்றைது’ 
என்று வவி.சூரியநபாரைபாயணன் தசபால்கதின்றைபார். இங்கதிலபாந்து அதமரிக்க நபாடுகளளல் 2012இல் 
மமீள் பததிப்பபாக தவளளவந்துள்ள ஆக்கத்ததின் பவிரைகபாசமபானை வரைலபாற்றுத் தவறுகள் அதன் 
உன்னைத உயவிபரைபாட்டத்ரதப் பபாததிக்கதின்றைனை."

அண்ரமயவில் தவளளயபானை நபடசனைளன் 'அபசபாகனைளன் ரவத்ததியசபாரல'யும் முக்கதியமபானை 
நபாவல்களளதலபான்று. மதிருக ரவத்ததியரைபாகப் பணவியபாற்றும் தனைது அனுபவத்ததினைடிப்பரடயவில்
புகலதிடப் பவிரைச்சதிரனைகரளயும் அணகும் நபாவல். பரைவலபாக வரைபவற்ரபப் தபற்றை நபாவல்.

எழுத்தபாளர் சப்ரைபபாரைததிமணவியன் 'அபசபாகனைளன் ரவத்ததியசபாரல' பற்றைதிப் பவினைவருமபாறு 
கூறுவபார்:

"நபடசன் முன்பப ” வண்ணபாத்ததி குளம் ” நபாவல், “ வபாழும் சவடுகள் ” பபபான்றை நூல்களளன்
மலம் அறைதிமுகமபானைவர்.           ” வண்ணபாத்ததி குளம் ” நபாவலதில்  இலங்ரகயச் சபார்ந்த
ஒரு கதிரைபாமத்ரத முன் ரவத்து அவர்கள் எவ்வவித இனைதுபவசமும் இல்லபாமல் வபாழ்ந்து 
வருவரதயும், அததிலதிருந்து ஒரு தபண் வவிடுதரல இயக்கத்ததிற்கபானைவளபாக 
தவளளக்கதிளம்புவரதயும் கபாட்டியது. கபாதல் பவிரைச்சதிரனைகள், அரைசதியல் கபாரைணங்கரள முன் 
ரவத்து  கதிரைபாமநதிகழ்வுகளூபட  இலங்ரக மக்களளன் வபாழ்வவியரல சதித்தரித்த்து. 1980-1983 
என்றை கபாலகட்டத்ரதக் தகபாண்டிருந்தது. “ வபாழும் சவடுகள் “ என்றை அவரின் ததபாகுப்பவில்  
மனைளதர்கள், மதிருகங்கள் பற்றைதிய அனுபவ உலகதில் வவிபரைங்களும் உறைவுகளும் 
சதித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது.  “ ரவத்யசபாரல ” என்றை இந்த நபாவரல அதன் ததபாடர்ச்சதியபாக 
ஒரு வரகயவில் கபாணலபாம்.தமதிழ்சூழலதில் மதிருகங்கள் பற்றைதியப் பததிவுகள் குரறைபவ. 
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வவிலங்குகள் மருத்துவம் சபார்ந்த ததபாழதிலதில் ஈடுபட்டிருந்த தஜயந்தன்  தன் பரடப்பவில் 
சதிறைதிய அளவவில் தன் மருத்துவமரனை அனுபவங்கரள  பததிவு தசய்ததிருக்கதிறைபார். 
தபரும்பபாலும் வவீட்டுக் கபால்நரடகரள மருத்துவத்ததிற்கு தகபாண்டு வருகதிறைவர்களளன் மனை 
இயல்புகள், சமகம் சபார்ந்த் பவிரைச்சதிரனைகளவீன் அலசலபாய்       அரவ 
அரமந்ததிருக்கதின்றைனை.  அபசபாகன் இந்த நபாவலதில் ஆஸ்ததிபரைலதியபாவவில் பவிரழக்கப்பபபானை 
சூழலதில் அங்கு மதிருக ரவத்ததிய சபாரலயவில் பணவிபுரிந்த அனுபவங்கரள சவபாரைஸ்யமபானை 
நபாவலபாக்கதியவிருக்கதிறைபார்"

இங்கதிலதொந்துத் தமதிழ் நதொவல்கள
வவிமல் குழந்ரதபவலதின் 'தவள்ளபாவவி' மற்றும் 'கசகறைணம்' ஆகதியரவ முக்கதியமபானை 
நபாவல்கள். தவள்ளபாவவி சலரவத் ததபாழதிலபாளர்கள் பற்றைதியும், கசகறைணம் தமதிழ் முஸ்லீம் 
மக்களளன் வபாழ்ரவ எவ்வவிதம் ஆயுதமயப்பட்ட ஈழத்து அரைசதியற் சூழல் சதிரதத்தது 
என்பரத வவிபரிக்கும். ரைபாபஜஸ்வரி பபாலசப்பவிரைமணவியம், வவனைளயூர் இரைபா.உதயணன், 
ஆகதிபயபாரின் நபாவல்களும் ஆரைபாயப்பட பவண்டியரவ.

தடன்மதொர்க் நதொவல்கள
வவி.ஜவீவகுமபாரைனைளன் குறுநபாவலபானை 'பகபாமததி'யவில் முன்னைபாள் இயக்கப் பபபாரைபாளளயபானை 'பகபாமததி'
ததிருமணமபாகதி தடன்மபார்க் வருகதின்றைபாள். அவளது வபாழ்வு பபாலதியல் பவட்ரக மதிகுந்த 
அவளது கணவனைபால் எவ்வவிதம் சதிரதக்கப்படுகதிறைது என்பரத நபாவல் வவிபரிக்கதிறைது. அவளது
வவிருப்பத்ரதயும் மமீறைதி அவள் மமீது அவளது கணவனைபால் இரழக்கப்படும் பபாலதியல் 
வன்முரறையவிரனை,  புகலதிடத்ததில் கடனைளல் வபாழும் மக்களளன் வபாழ்க்ரகரய, . அவரள 
ஏமபாற்றைதி, பவிறைக்க இருக்கும் இரைட்ரடக் குழந்ரதகரளயும் கருச்சதிரதவுக்குள்ளபாக்க அவளது
ரகதயழுத்ரதப் தபறும் கணவனைது தசய்ரகரய, அதனைபால் உளவவியல்ரீததியவில் 
பபாததிப்புக்குள்ளபாகும் பகபாமததியவின் வபாழ்ரகரய நபாவல் வவிரிவபாகபவ கூறும்.

புகலதிடத் தமதிழ் நதொவல்கள பற்றதி வமலும்...
புகலதிடம் நபாடிப் புலம்தபயர்ந்த எழுத்தபாளர்கள் பலர், எஸ்.தபபா., அகஸ்ததியர், 
தச.கபணசலதிங்கன் பபபான்றை பலர், ஏற்கனைபவ தவளளயபானை நபாவல்கள் பலவற்ரறை 
மமீள்பவிரைசரைம் தசய்ததிருக்கதின்றைபார்கள். இரவயும் புகலதிடம் நபாடிய எழுத்தபாளர்களளன் 
பரடப்புகள் என்றை வரகயவில் குறைதிப்பவிட பவண்டியரவ. அத்துடன் புகலதிடம் நபாடிய 
எழுத்தபாளர்கள் பலரைபால் பல நபாவல்கள் தமபாழதிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளனை (என்.பக.மகபாலதிங்கம் 
சதிரதவுகள் என்றை தபயரில் புகழ்தபற்றை ரநஜவீரிய நபாவலபானை சதினுவபா அசபபயவின் Things Fall 
Apart என்னும் நபாவலதிரனை தமபாழதிதபயர்த்துள்ளபார்.) இரவயும் புகலதிடப் பரடப்பபாளளகளளன்ன்
தமபாழதிதபயர்ப்பு நபாவல்கள் என்னும் வரகயவில் குறைதிப்பவிட பவண்டியரவ.

புகலதிட நதொவல்கள கூறம் தபதொருள
புகலதிட நபாவல்கள் கூறும் தபபாருளபாகப் பல்பவறு வவிடயங்கள் உள்ளனை. புகலதிடத்ததில் 
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நதிலவும் சவபால்கரள எததிர்தகபாள்ளும் வபாழ்க்ரகரய, இழந்த மண் மமீதபானை கழதிவவிரைக்கத்ரத,
அங்கு நதிலவும் வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டத்ரத, பவிறைந்த மண்ணவின் சமக, அரைசதியற் 
பவிரைச்சதிரனைகரள (சபாததி, சகீதனைம் மற்றும் பதசதிய இனைப்பவிரைச்சதிரனை பபபான்றை), ஆயுத மயப்பட்ட
வவிடுதரலப் பபபாரைபாட்டத்தபால் சமகரீததியவில், அரைசதியல்ரீததியவில் ஏற்பட்ட மபாற்றைங்கரள, 
புகலதிடம் நபாடிப் பல்பவறு வழதிகளளல் தசல்லும் அகததிகள் எததிர்பநபாக்கும் பவிரைச்சதிரனைகரள, 
என்று பல்பவறு வவிடயங்கரளப் பற்றைதிப் புகலதிட நபாவல்கள் பபசகதின்றைனை. இரவ பற்றைதி 
இன்னும் வவிரிவபாக, அததிக அளவவில் புகலதிடம் பரடப்புகள் பசகரிக்கப்பட்டு, ஆரைபாயப்பட 
பவண்டும். இக்கட்டுரரை இந்த வவிடயத்ததில் ஓர் ஆரைம்பக் கட்டுரரைபய.

உசதொத்துரணைக் கட்டுரரைகள:
1. ஆதவனைளன் 'மண் மணம்' பற்றைதி....  - ச.குபணஸ்வரைன்
2. புலம்தபயர் இலக்கதியம் - ஓர் அறைதிமுகம்  - ச. குபணஸ்வரைன்
3. புலம் தபயர்ந்பதபார் நபாவல்கள் : தமதிழர் வபாழ்நதிரலரய முன் ரவத்து - ந.முருபகச 
பபாண்டியன்
4. எண்பதுகளளல் புகலதிடப் புரனைகரதகள் -பபார்த்ததிபனைளன் பரடப்புக்கரள ரமயமபாகக் 
தகபாண்ட பபார்ரவ- - ச. குபணஸ்வரைன்
5. பதவகபாந்தனைளன் வவினைபாக்கபாலம் -  யமுனைபா ரைபாபஜந்ததிரைன்
6. புலம்தபயர்ந்த தமதிழ்ப்பரடப்பபாளளகளளன் நபாவல்கள் - பக.எஸ்.சதபாகர்
7. பதவகபாந்தனைளன் கனைவுச் சதிரறை -நபாவல் :ஓர் வவிமர்சனை அறைதிமுகம்...... -  முன்னைபாள் தமதிழ்ப்
பபரைபாசதிரியர் முரனைவர் நபா.சப்பவிரைமணவியன்

உசதொத்துரணை நதொவல்கள
1. தகபாரில்லபா - பஷபாபபாசக்ததி
2. கனைவுச்சதிரறை - பதவகபாந்தன்
3. கதபாகபாலம் - பதவகபாந்தன்
4. யுத்தத்ததின் முதலபாம் அததிகபாரைம் - பதவகபாந்தன்
5. கரரைரயத் பதடும் கட்டுமரைங்கள் - பக.எஸ்.பபாலச்சந்ததிரைன்
6. மதிதுனைம் -குறைமகள்
7. அவளது கூரரையவின் மமீது நதிலபா ஒளளருகதிறைது - வ.ஐ.ச.தஜயபபாலன்
8. பவலதிகள் - கடல்புத்ததிரைன்
9. மண்ணவின் குரைல் - வ.ந.கதிரிதரைன்
10. அதமரிக்கபா - வ.ந.கதிரிதரைன்
11. கண்ணவின் மணவி நவீதயனைக்கு - அகதில்
12. உறைங்குபமபா கபாதல் தநஞ்சம் - குரு அரைவவிந்தன்
13. ஆறைபா வடு - சயந்தன்
14. ஈழத்தமதிழர் புகலதிட வபாழ்வும் பரடப்பும் - தத.தவற்றைதிச்தசல்வன்
15. சங்கபாரனைச் சண்டியன் - வவி.ஜவீவகுமபாரைன்
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16. ஒரு அகததி உருவபாகும் பநரைம் - தபபா.கருணபாகரைமர்த்ததி
17.அபசபாகனைளன் ரவத்ததியசபாரல - நபடசன்
18. வவிததி - பதவகபாந்தன்
19. ஏழபாவது தசபார்க்கம் - மபான்ரியபால் ரமக்கல் (ததபாடர் நபாவல்; பததிவுகள் இரணய 
இதழதில் தவளளயபானைது.)
20. குடிவரைவபாளன் - வ.ந.கதிரிதரைன் (ததபாடர் நபாவல்; பததிவுகள், ததிண்ரண ஆகதிய இரணய 
இதழ்களளல் தவளளயபானைது.)

ngiri2704@rogers.com
பததிவுகள், ஜஹூனை 1, 2014, மகுடம் (இலங்ரக) கனைடியத் தமதிழர் சதிறைப்பவிதழ்
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14. மகதொஜேனைதொவும் ஈழத்து இலக்கதியப் பதொரைம்பரியமும்  - கலபாநதிததி நபா. சப்பவிரைமணவியன் / 
கலபாநதிததி தககௌசல்யபா சப்பவிரைமணவியன் - 

இலங்ரக, ததல்லதிப்பரழ மகபாஜனைக் கல்லூரியபானைது 2010ஆம் ஆண்டிபல தனைது நூறைபாவது 
ஆண்ரட நதிரறைவுதசய்தது. அச்சந்தர்ப்பத்ததிபல அதன் கல்வவிசபார் பன்முக 
இயங்குநதிரலகளளன் சபாதரனைகரள  நுனைளத்து பநபாக்கதி மததிப்பவிடும் முயற்சதிகள் அதன் 
பரழயமபாணவர்களபால் அரனைத்துலக மட்டத்ததில் பல நதிரலகளளல் முன்தனைடுக்கப் பட்டனை. 
அக்கட்டத்ததிபல கனைடபாவவில் தவளளவந்த  மகபாஜனைன்   நூற்றைபாண்டு மலருக்கபாக 
எழுதப்பட்டு, அததில் இடம்தபற்றை கட்டுரரை இது.  அக்கல்லூரி சபார்ந்பதபார் தமதிழ் இலக்கதியம் 
சபார்ந்து இயங்கதிநதின்றை மற்றும்  இயங்கதி நதிற்கதின்றை நதிரலகள் பற்றைதிய ஒரு சருக்கமபானை  
வரைலபாற்றுப்  பபார்ரவயபாக இது அரமகதின்றைது. இத்தரலப்பவிலபானை ஒரு கட்டுரரை 
எழுதபவண்டுதமன்றை எண்ணத்ரத எமக்கு வவிரதத்தவர் பமற்படி கல்லூரியவின் முன்னைபாள் 
அததிபர்களுள் ஒருவரைபானை  மததிப்புயர் ததிரு.தபபா. கனைகசபபாபததி  அவர்களபாவபார்.  அவருக்கு 
எமதுமனைம்நதிரறைந்த நன்றைதிரயத ;ததரிவவித்துக்தகபாண்டு இக்கட்டுரரைரய (சதில 
புதுத்தகவல்கரளயும் உள்ளடக்கதியதபாக) இங்கு மமீள்பவிரைசரைமபாக முன்ரவக்கதிபறைபாம்.

1. ஈழத்து இலக்கதியமும்  மகபாஜனைக் கல்லூரியும் - ஒரு ததபாடக்கநதிரலக் குறைதிப்பு

    ஈழத்ததின் தமதிழதிலக்கதிய மரைபபானைது ஏறைத்தபாழ ஈரைபாயவிரைமபாண்டு பழரமதகபாண்டது. சங்கப் 
புலவரைபானை ஈழத்துப் பூதந்பதவனைபாரரைத் ததபாடக்கப் புள்ளளயபாகக் தகபாண்டு ததபாடரும்  இந்த 
மரைபபானைது 19ஆம் நூற்றைபாண்டின் இறுததிப் பகுததியவில் ‘நவவீனை இலக்கதியம்’   எனைப்படும் புததிய 
வரைலபாற்றுப் பபாரதயவில் அடி பததிக்கத் ததபாடங்கதியது. இப்புததிய பபாரதயவிபல கடந்த 
நூறைபாண்டுக்கபாலப்பகுததியவில் ஈழத்ததிலக்கதியம் கடந்துவந்த வரைலபாற்ரறை மன்று முக்கதிய 
கட்டங்களபாக வரகப்படுத்தலபாம். 

     இதன் முதலபாவது கட்டம் 19ஆம் நூற்றைபாண்டின் இறுததிப்பகுததியவிலதிருந்து 20ஆம் 
நூற்றைபாண்டின் முதல் 40ஆண்டுகள்வரரையபானை கபாலப்பகுததிரய உள்ளடக்கதியதபாகும். 
ஈழத்துத் தமதிழதிலக்கதியம் பபாரைம்பரிய குணபாம்சங்களளலதிருந்து படிப்படியபாக வவிடுதரல எய்ததி 
நவவீனைமயப்படத் ததபாடங்கதிய கபால கட்டம் இது. பமரலப்புலக் கல்வவிமுரறைரமயபால் 
கதிட்டிய ‘சகீர்ததிருத்த சதிந்தரனை’கபள இந்த நவவீனைமயப்பபாட்டுக்கபானை அடிப்பரடகளபாக 
அரமந்தனை.  ரசவம், இஸ்லபாம் மற்றும் கதிறைதிஸ்தவம்; ஆகதிய சமயங்கரளச்  சபார்ந்த  
நடுத்தரைவர்க்க ‘கற்பறைபார் குழபா’த்ததினைருள் (Elite Group) ஒரு சபாரைபார் (தத்தம் சமய 
அடிப்பரடகளளல் ஆழமபாகக் கபாலூன்றைதி நதின்றைவபாபறை)  ஆங்கதிலக் கல்வவியவினூடபாகப் தபற்றை 
உலகபநபாக்குடன் தம்ரமச் சூழவுள்ள சமகத்துக்கு  அறைதிவூட்டவும் சமகக்குரறைபபாடுகள் 
எனைக்கருதப்படுவனைவற்ரறைக் கண்டிக்கவும் முற்பட்டனைர். அவ்வரக முயற்சதிகளளன் 
இலக்கதிய நதிரலப்பட்ட ஒரு தவளளப்பபாடபாகபவ ஈழத்து நவவீனை இலக்கதியம் உருவபாகத் 
ததபாடங்கதியது. 
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   இவ்வபாறு உருவபாகத் ததபாடங்கதிய ஈழத்து நவவீனை இலக்கதியமபானைது அழகதியல் அம்சங்கள் 
மற்றும்  சமகப்பபார்ரவசபார் அம்சங்கள் என்பவற்றைதில் புததிய பரிமபாணங்கரள 
எய்தத்ததபாடங்கதிய கபாலகட்டபம இரைண்டபாவது கபாலகட்டமபாகும். இலக்கதியம் என்பது 
சகீர்ததிருத்தக் கருத்துகரளப் பபபாததிப்பதற்கபானை ஒரு தசயன்முரறை என்றை புரிதரலக் கடந்து  
அநுபவதவளளப்பபாடு என்றை புரிதரல பநபாக்கதி ஈழத்ததிலக்கதியம் வளர்ச்சதி எய்ததிய கபால கட்டம்
இது. இவ்வபாறைபானை இரைண்டபாவது கபாலகட்டம் 1930 களளன் பவிற்பகுததிகளளல் ததபாடங்கதியது. இந்த
இரைண்டபாவது கபாலகட்டத்ததின் ததபாடக்கக்கட்டத்ரத ஈழத்ததிலக்கதிய வரைலபாற்றைதிபல  
‘மறுமலர்ச்சதிக்கபாலம்’ எனைச் சட்டுவது மரைபு. 1943 - 48 கபாலப்பகுததியவில்   தவளளவந்த 
மறுமலர்ச்சதி என்றை இதழ் ஆற்றைதியுள்ள இலக்கதியப் பங்களளப்பவின் வரைலபாற்று  
முக்கதியத்துவபம இதற்கபானை கபாரைணவியபாகும்.

       பமற்சட்டியவபாறு 1930 களளன் இறுததியவில் உருவபாகத் ததபாடங்கதிய ‘புததிய 
புரிதல்’சபார்ந்த பரடப்பபாக்க முரறைரமயவில், உள்ளடக்க நதிரலயவில் ஈழத்து மண்சபார் 
வபாழ்வவியரலப் பவிரைததிபலதித்தல் மற்றும் சமுதபாயப்பவிரைச்சரனைகரள வவிமர்சதித்தல் ஆகதிய 
அம்சங்கள் முக்கதியத்துவம் தபறைத்ததபாடங்கதினை. சமுதபாய வவிமர்சனைத்ரத 
முன்தனைடுத்தவர்களளல் ஒருசபாரைபார்  மபார்க்ஸதியம் என்றை தத்துவத்தளம் சபார்ந்து 
தசயற்பட்டனைர். இச்தசயற்பபாடு ‘முற்பபபாக்கு’ என்றை ஒரு இலக்கதிய இயக்கமபாக 
வடிவங்தகபாள்ளத் ததபாடங்கதியது. சமுதபாய வவிமர்சனைத்ரத முன்தனைடுத்தவர்களுள் 
இன்தனைபாருசபாரைபார் தபபாதுவபானை மனைளதபநய பநபாக்குடன் அநுபவ அம்சங்களுக்கு முதன்ரம 
தரும் பரடப்பபாக்க முரறைரமரய பமற்தகபாண்டனைர். இவ்வபாறைபானை இருநதிரலகரளயும் 
சபார்ந்தவர்களளன் பரடப்பபாக்கங்களளன் வரைலபாறைபாகவும் அரவ ததபாடர்பபானை வவிவபாதங்களளன் 
வரைலபாறைபாகவுபம இந்த இரைண்டபாவது கட்ட வரைலபாறு ததபாடர்ந்தது. இவ்வபாறைபானை சூழலதில் 
ஈழத்ததிலக்கதியமபானைது அழகதியல் மற்றும் சமகச்சபார்பு ஆகதிய நதிரலகளளல்; குறைதிப்பவிடத்தக்க 
புததிய பரிணபாமங்கரள எய்ததியது.

     இந்த இரைண்டபாவது கட்ட இயங்குநதிரலயவிபல ஒரு தனைளவரகரம எனைத்தக்க 
வரகயவில் ஏறைத்தபாழ 1980 களளலதிருந்து புததியததபாரு வரைலபாற்றுக்கட்டம் உருவபாவரத 
அவதபானைளக்க முடிகதிறைது. ஈழத்ததின் இனைப்பவிரைச்சதிரனையபானைது ஆயுதப்பபபாரைபாட்டமபாக 
வடிதவடுத்த சூழல் சபார்ந்த வரைலபாற்றுக்கட்டம் அது. அச்சூழலதில் அம்மண்ணவின் 
தமதிழர்சமகம் பல்வரகயபானை இன்னைல்கரள அநுபவவித்தது. அதன் எததிர்வவிரளவபாக 
வவீறைபார்ந்த உணர்தவழுச்சதிகரளயும் எய்ததியது. அன்ரறைய சூழலதில் ஈழத்தமதிழர் 
சமகத்ததினைருள் குறைதிப்பவிடத்தக்க ததபாரகயவினைர் புலம்தபயர்க்கப்பட்ட நதிரலயவில் புகலதிடம் 
நபாடும் முயற்சதிகளளல் பல்பவறு ‘துன்ப-துயரை’  அநுபவங்களரள எய்ததினைர். இத்ரதய 
பலநதிரல அநுபவங்கரளயும் பவிரைததிபலதிக்கத் தக்கவபாறு உள்ளடக்க நதிரலயவிலும் 
தவளளப்பபாட்டு முரறைரமகளளலும் ஈழத்ததிலக்கதியம் புதுவரக பரிமபாணங்கரள எய்தத் 
ததபாடங்கதிய கபாலகட்டம், இது. ஈழத்ததில் வபாழ்ந்துவருபவர்களும் புலம்தபயர்ந்தவர்களுமபானை
பல இலக்கதியவபாததிகள் இப் புதுவரகப் பரிமபாணங்கரளத் தமது ஆக்கங்களளல்  
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இனைங்கபாட்டினைர். இவ்வரகயவில் புலம்தபயர்ந்த ஈழத்தவர்களபால் பமற்தகபாள்ளப்பட்ட 
இலக்கதியமுயற்சதிகள், (புகலதிடநபாடுகள் பலவற்றைதின் புதுவரக அநுபவங்கரளயும் 
உளவபாங்கதியநதிரலயவிபல) ‘புலம்தபயர் இலக்கதியம்’ என்றை வரகயவிலபானை தனைள 
அரடயபாளத்ரத எய்ததினை என்பதும் சமகபால வரைலபாறைபாகும்.

    இவ்வபாறு   ஏறைத்தபாழ  நூறைபாண்டுகளுக்கு பமலபாகத்  ததபாடரும்  ஈழத்து நவவீனை 
தமதிழதிலக்கதியத்ததின் வரைலபாற்றைதிபல பமற்படி மன்று கபாலகட்ட இயங்குநதிரலகளளலும் 
முக்கதிய  பங்களளப்புச் தசய்துவந்துள்ள – பங்களளப்புச் தசய்து வருகதின்றை ‘கல்வவிக் களம்’ 
என்றை தபருரமக்குரியது ததல்லதிப்பரழ மகபாஜனைக் கல்லூரி என்பது இங்கு அழுத்தமபாகச் 
சட்டிக்கபாட்டப்படபவண்டிய முக்கதிய தசய்ததியபாகும்.

      இக் கல்லூரி 1910 ஆம் ஆண்டில் - ஈழத்து நவவீனைதமதிழதிலக்கதியத்ததின் ததபாடக்க 
கபாலகட்டத்ததில் - நதிறுவப்பட்டது. அதரனை நதிறுவவியவரும் அதன் முதலபாவது அததிபரைபாகப் 
பணவியபாற்றைதியவருமபானை தத.அ.துரரையப்பபாபவிள்ரள(1872-1929) அவர்கள் 
இலக்கதியத்துரறைகளளலும் கவனைம் தசலுத்ததிநதின்றைவர் ஆவபார். பமற்சட்டிய ‘கற்பறைபார் 
குழபா’த்ததினைருள் (Elite Group) ஒருவரைபானை இவர் சமக சகீர்ததிருத்த சதிந்தரனைகரள முன்ரவத்து 
பபாடல்கள் இயற்றுவததில் ஆர்வங்தகபாண்டு தசயற்பட்டவர்;. அத்துடன் நபாடகம் மற்றும் 
இதழதியல்  துரறைகளளலும் ஈடுபபாடுதகபாண்டிருந்தவர், இவர். இவ்வபாறைபாகப் பபாவலர் 
பமற்தகபாண்ட     இலக்கதியம்சபார் தசயற்பபாடுகள் சமகபால(20ஆம்நூற்றைபாண்டின் ததபாடக்க 
கபாலப்பகுததியவின்) ஈழத்ததிலக்கதியத்ததின் நவவீனைமயப்பபாட்ரட முன்தனைடுக்கும் வரகயவிலபானை 
முக்கதிய தவளளப்பபாடுகளபாக அரமந்தனைவபாகும். பபாட்டியற்றுதலதில் புலப்படுத்ததிநதின்றை தனைள 
ஈடுபபாடு கபாரைணமபாக ‘பபாவலர்’ (பபாட்டியற்றுதலதில் வல்லவர்) எனை அரடசட்டி 
குறைதிப்பவிடப்படும் கணவிப்ரபயும் பவின்னைபாளளல் இவர் தபற்றுள்ளபார். பபாவலருக்குப்பவின் 
இக்கல்லுரியவில் அததிபரைபாகத் ததிகழ்ந்த ததிரு. கபா. சதின்னைப்பபா அவர்களும் இலக்கதியத்துரறையவில்
- பபாடல்கள் இயற்றுவததில் - ஈடுபபாடுதகபாண்டிருந்தவரைபாவபார். (இவரைது எழத்தபாக்கங்கள் 
ததபாகுக்கப்பட்டு தவளளக்தகபாணரைப்படபாரமயபால் அவற்றைதின் வரைலபாற்று முக்கதியத்துவம் 
பற்றைதிய கணவிப்புக்கு வபாய்ப்பு கதிட்டவவில்ரல என்பரத இங்கு பததிவுதசய்வது 
அவசதியமபாகதிறைது)

     ஈழத்து நவவீனை இலக்கதியமபானைது அழகதியல் அம்சங்கள் மற்றும் சமகப்பபார்ரவ 
அம்சங்கள் என்பவற்றைதில்; புததிய பரிமபாணங்கரள எய்தத் ததபாடங்கதியதபானை 
‘மறுமலர்ச்சதி’க்கபாலகட்டத்ததில் பங்களளப்புச் தசய்தவர்களளல் முக்கதிமபானை மவர் மகபாஜனைக் 
கல்லூரி சபார்ந்பதபாரைபாவர். அ.தச.முருகபானைந்தன், அ.ந.கந்தசபாமதி1, ‘மஹெபாகவவி’ (து.உருத்ததிரை 
மர்த்ததி) ஆகதிய இம்மவரும் புரனைகரத, கவவிரத ஆகதியவற்ரறைப் பரடப்பததில் தவீவவிரை 
ஈடுபபாடு கபாட்டி நதின்றைவர்களபாவர். இவர்களளல் முதலதிருவரும் இதழதியல் துரறையவிலும்  
தசயற்பட்டுநதின்றைவர்களபாவர். இவ்வபாறு இலக்கதியத்ததின் பல்பவறு துரறைகள் சபார்ந்தும் 
இம்மவரும் ஏறைத்தபாழ 30 ஆண்டுகள் ததபாடர்ச்சதியபாக பமற்தகபாண்ட தசயற்பபாடுகள் 
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அழகதியல் மற்றும் சமகப்பபார்ரவ ஆகதிய அம்சங்களளல் ஈழத்து இலக்கதியச் தசல்தநறைதியவின் 
ததிரசவழதிரய அரடயபாளம் கபாட்டுவனைவபாக அரமந்தனை என்பது வரைலபாறு தரும் 
தசய்ததிகளபாகும். இவ்வபாறைபாக இம் மவரும் இலக்கதியநதிரலயவில் ஆற்றைதியுள்ள பங்களளப்ரபக் 
கருத்துட்தகபாண்டு இவர்கரள, ‘மகபாஜனைக்கல்லூரி தபற்தறைடுத்த மும்மணவிகள்’ எனைவும் 
‘மறுமலர்சதிக்கபால மும்மணவிகள்’ எனைவும் மததித்துப் பபபாற்றும் மரைபு உருவபாகதிவவிட்டது. 1

    பமற்சட்டியவபாறு ஈழத்து நவவீனை தமதிழதிலக்கதியத்ததின் தசல்தநறைதியவிபல அதன்  ததபாடக்க 
கபாலம் முதபல ததபாடங்கதித் ததபாடரும் மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் பங்களளப்பபானைது  
அடுத்துவரும் கபாலகட்டங்களளலும் ததபாய்வவின்றைதி ததபாடர்வரத வரைலபாறு உணர்த்துகதிறைது. 
அக்கல்வவிக்களம் கபாலத்துக்குக்கபாலம் ஆளுரமமதிக்க இலக்கதியவபாததிகரளத் பதபாற்றைவவித்து  
ஈழத்ததின் நவவீனை இலக்கதியச்தசல்தநறைதிரய வளம்படுத்ததியுள்ளது. இலக்கதியப் பரடப்பு 
மற்றும் அது ததபாடர்பபானை ததிறைனைபாய்வு என்பவற்பறைபாடு மட்டும் அரமயபாமல் நபாடகம், 
பண்பபாடுசபார் சதிந்தரனைகள், வரைலபாற்றைபாய்வு, இதழதியல் முதலபானை பல துரறைகளளலும்  
மகபாஜனைக்கல்லூரியவினைர் தவீவவிரை ஈடுபபாடு கபாட்டிவந்துள்ளனைர். அவ்வரகயவில் ஈழத்து 
இலக்கதிய வரைலபாற்றைதியக்கத்ததில் அக் கல்வவிக்களம் பல்துரறைப் பங்களளப்புகள் மலம் 
ஆழமபானை தடங்கரளப் பததித்துள்ளது என்பரத வரைலபாறு ததளளவபாகபவ உணர்த்ததிநதிற்கதிறைது. 
அத்துடன், இன்று ஈழத்ததிலும் உலகநபாடுகள் பலவற்றைதிலும் வபாழும் தமதிழ் 
இலக்கதியவபாததிகளுள் குறைதிப்பவிடத்தக்க ததபாரகயவினைர் தம்ரம, ‘மகபாஜனை இலக்கதிய 
பபாரைம்பரியத்ததினைர்’ எனை ‘உரிரமயுணர்வு’டனும் தபருரமயுடனும் அரடயபாளப்;படுத்ததி 
நதிற்பவர்களபாவர் என்பதும்  இங்கு நபாம் மனைங்தகபாள்ள பவண்டிய ஒரு சமகபாலச் 
தசய்ததியபாகும.

   இவ்வபாறைபாக ஈழத்து இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்துடன் மகபாஜனைக் கல்லூரி தகபாண்டிருந்த - 
தகபாண்டிருக்கும் - ததபாடர்பு மற்றும் அத்ததபாடர்பவில் அது பததித்துவந்துள்ள முக்கதிய  
வரைலபாற்றுத் தடங்கள் என்பவற்ரறை வரைலபாற்று முரறைரமயவில் சற்று வவிரிவபாக 
பநபாக்கலபாம். 
 
2. பபாவலர் தத.அ.துரரையப்பபா பவிள்ரள அவர்களளன் வரைலபாற்றுப் பபாத்ததிரைம்

   ஈழத்ததிலக்கதியம் நவவீனைமயப்பட்டுக்தகபாண்டிருந்த கபாலப்பகுததியவில் ஆங்கதிலம் கற்றை ஒரு 
கல்வவியபாளரைபாக - கல்லூரி ஆசதிரியர் மற்றும் அததிபர் ஆகதிய நதிரலகளளல் - சமகத் 
ததபாடர்புதகபாண்டு தசயற்பட்டுநதின்றைவர் இவர். உதய தபாரைரக மற்றும் இந்துசபாதனைம் ஆகதிய 
பத்ததிரிரககளளல்  சதில ஆண்டுகள் ( முரறைபய 1901… மற்றும் 1917… கலப்பகுததிகளளல்) 
ஆசதிரியப்பணவியும் புரிந்துள்ளபார். இவர், சகலகுண சம்பன்னைன் என்றை ஒரு நபாடகநூரல 1905
இல் எழுததி தநறைதிப்படுத்ததி பமரடபயற்றைதியுள்ளபார். தமது சமகபால சமகம் ததபாடர்பபாகக் 
தகபாண்டிருந்த பநபாக்குகரளப் புலப்படுத்தும் வரகயவில் இபதபாபபதசக் ககீதரைச மஞ்சரி (17-10-
1901), யபாழ்ப்பபாண சவபதசக் கும்மதி, எங்கள் பதசநதிரல ஆகதிய பபாவடிவப்  பரடப்புகரளயும்
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இயற்றைதியுள்ளபார். தனைது வபாழ்நபாளளன் முதற்பகுததியவில் கதிறைதிஸ்தவரைபாகத் ததிகழ்ந்த இவர், 
பவின்னைர் ரசவத்துக்கு மமீண்டவரைபாவர். சதிவமணவிமபாரல(1927) என்றை பவிரைபந்தம் இவருரடய 
ரசவசமயச் சபார்ரப உணர்த்ததிநதிற்பது. Jaffna Present and Past (யபாழ்ப்பபாணம் அன்றும் 
இன்றும்) என்றை தரலப்பவிலபானை சமகவரைலபாற்றுப் பபார்ரவ  சபார்ந்த 
ஆங்கதிலக்கட்டுரரைதயபான்றும் அவரைபால் Ceylon National Review – Jan 1907  இதழதில் 
எழுதப்பட்டுளது.

    சகலகுண சம்பன்னைன் என்றை நபாடகம் ஆங்கதில நபாடகமரைரபத் தழுவவி எழுதப்பட்ட ஒரு 
‘ரைபாஜபா-ரைபாணவி’க்கரதயபாக அரமந்தபபபாதும் அதனுரடய தமபாழதிநரடயபானைது 
யபாழ்ப்பபாணத்ததின் பபச்சவழக்கு கலந்ததபாகும். அவ்வரகயவில் ஆங்கதில நபாடக மரைரபத் 
ஈழத்தமதிழர் மத்ததியவில் தமதிழ்ச் சூழலுக்பகற்பத் ததபாடக்கதிரவத்த ஒருவரைபாக இவர் 
கணவிக்கப்படுகதிறைபார். 3.       

      இவரைது இபதபாபபதசக் ககீதரைச மஞ்சரி, யபாழ்ப்பபாண சவபதசக் கும்மதி, எங்கள் 
பதசநதிரல ஆகதியனை அக்கபாலகட்டத்ததின் ‘நவவீனைமயமபாதல்’ என்றை இயங்குநதிரலக்கபானை 
முக்கதிய சபான்றுகளபாகத் ததிகழ்வனைவபாகும். இரவ பநபாக்கதிலும் தவளளப்பபாட்டிலும் சமகபால 
சமகச்சபார்பு தகபாண்டனைவபாகும். சமகபால சமகக்குரறைபபாடுகளபானை தனைளமனைளத ஒழுக்கக் 
பகடுகள், தபபாய்ம்ரமகள் மற்றும் தபபாருளபாரச சபார்ந்தனைவபாகதிய ரகக்கூலதி மற்றும் 
சகீதனைமுரறைரம ஆகதிய பலவும் இவற்றைதில் கண்டனைத்துக்குள்ளபாகதின்றைனை. மபாறைபாக, இன்தசபால்
மற்றும் ஈரக முதலபானை மனைளதபநய அம்சங்கள் எடுத்துரரைக்கப்படுகதின்றைனை. 
தவளளப்பபாட்டுநதிரலயவிபல, சபாதபாரைண தபபாது மனைளதரும் எளளததில் தபபாருள்வவிளங்கதிக் 
கற்பதற்கபானை இலகுநரடயவில்  -  குறைதிப்பபாகக் ககீர்த்தரனை, பதம் மற்றும் கும்மதி ஆகதிய 
இரசப்பபாடல் வடிவங்களளல் - இரவ அரமந்துள்ளனை. இவ்வரகயவில் பபாவலர் சரைபாசரி 
மபாந்தரரைக் கருத்துட் தகபாண்டிருந்தரமரய யபாழ்ப்பபாண சவபதசக் கும்மதியவில் 
இடம்தபற்றுள்ளதபானை,

       “ பதபசபாபசபாரைங் கருததியவிக் கும்மதிரயச்
             தசப்புகதிபறைனைபாத லபாதலவரும்
         பலசபாய்வவிளங்க இலகுதமதிழதில்
             இயம்புவபத நலம் சங்கமதின்பனை.”

என்றை அரவயடக்கப் பபாடல் ததளளவபாகபவ உணர்த்ததிநதிற்பது. இவருரடய சமக சகீர்ததிருத்த 
பநபாக்கதின் பதச்பசபாறைபாக ஒரு பபாடல்:

        “மதிக்க தபருந்ததபாரகச் சகீதனைமதில்லபாது
           பமததினைளயவில்மண வபாழ்வவிலரைபாய்
        துக்கமுறும் தபண்கள் யபாழ்ப்பபாண நபாட்டிற்
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           ததபாரகயபா யவிருக்கதிறைபார் சங்கமதின்பனை”

 (சங்கமதின்பனை! என்றை வவிளளயபானைது மகபாஜனைக் கல்லுர்ரி என்றைகல்வவிச் சமகத்ரத ஒரு 
தபண்ணபாக உருவகதித்துச் சட்டிநதின்றைதபாகும்)

      இவ்வபாறைபாகப் பபாவலர் அவர்கள் இலக்கதியத் துரறை சபார்ந்து இயங்கதிய முரறைரமகள் 
அவரரை ஈழத்ததிலக்கதியத்ததின் நவவீனைமயமபாதற்சூழலதின் முக்கதிய பங்களளப்பபாளர்களளல் 
ஒருவரைபாகக் கபாட்டி நதிற்பனைவபாகும். சமய தத்துவப் தபபாருண்ரமகளளல் பல்பவறு 
பவிரைபந்தங்கரளப் பபாடிவந்த அக்கபாலப் புலவர்கள் பலரின் மத்ததியவில் சமக உணர்ரவ 
தவளளப்படுத்ததியவர்களளல் ஒருவர் என்பது ததளளவபாகபவ ததரிவது

    மரைபுப்பபாவடிவங்களபானை ‘தவண்பபா’ மற்றும் ‘கட்டரளக்கலதித்துரறை’ முதலதியவற்ரறைப் 
பபாடும் ததிறைன் இவருக்கு இருந்தரமரய இவருரடய பபாடற்பரைப்பவில் பநபாக்கமுடியும். 
(சதிவமணவிமபாரலயவின் 94 பபாடல்களும் ‘கட்டரளக்கலதித்துரறை’ யபாப்பவில் அரமந்தனைவபாகும்.) 
இவ்வபாறு மரைபுப்பபாவடிவங்கரளக் ரகயபாளும் ததிறைனைளருந்தபபபாதும் தபபாதுமக்கள் சரவக்கத் 
தக்க ‘ககீர்த்தரனை’, ‘பதம்’ மற்றும் ‘கும்மதி’ முதலதியவற்ரறைக் ரகயபாண்டுள்ளரம அவருரடய
மக்கட்சபார்ரப உணர்த்துவதபாகும். இச் தசயற்பபாடுகளபால் பபாவலர் அவர்கள் தமது சமகபால 
ஈழத்ததிலக்கதியத்ததின் நவவீனைமய இயங்குநதிரலயவில் தம்ரம இரணத்துக்தகபாண்ட ஒருவரைபாகக்
கணவிப்புக்குரியவரைபாகதிறைபார். 

    மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் தபபான்வவிழபாரவ ஒட்டி 1960இல் பபாவலரின் ஆக்கங்கள்  
ததபாகுக்கப்பட்டு சதிந்தரனைச் பசபாரல என்றைதரலப்பவில் நூலபாக்கப்பட்டனை. பபாவலர் 
அவர்களளன் நூற்றைபாண்டு நதிரறைவவின் நதிரனைவபாக பபாவலர் துரரையப்பபாபவிள்ரள 
நூற்றைபாண்டுவவிழபா மலர்  1972இல் தவளளயவிடப்பட்டது. இரவ பபாவலரின் இலக்கதிய 
ஆளுரம பற்றைதிய ஆய்வுக்கபானை அடித்தளத்ரத இட்ட முக்கதிய முதற்கட்ட  
முயற்சதிகளபாகும்.

3. மறுமலர்ச்சதிக்கபால  மும்மணவிகளளன்   பங்களளப்பு

   ‘மகபாஜனைக்கல்லூரி தபற்தறைடுத்த மும்மணவிகள்’ எனைப்படும் அ.தச.முருகபானைந்தன், 
அ.ந.கந்தசபாமதி மற்றும் மஹெபாகவவி ஆகதிபயபாரின் இலக்கதியப் பங்களளப்புகளளன் 
தகுததிப்பபாடுகரளயும் முக்கதியத்துவங்கரளயும் ததளளந்துதகபாள்வதற்கு முதற்கண் ஈழத்து 
நவவீனை இலக்கதிய வரைலபாற்றைதில் ‘மறுமலர்ச்சதிக்கபால’த்ததின் முக்கதியத்துவத்ரதப்பற்றைதிய ஒரு 
குறைதிப்ரப இங்கு முன்ரவப்பது அவசதியமபாகதிறைது.

      ஈழத்ததிபல 19ஆம்நூற்றைபாண்டின் இறுததியவிலதிருந்பத நவவீனை இலக்கதிய உருவபாக்கத் 
துக்கபானை ததபாடக்கநதிரல முயற்சதிகள் ததபாடங்கதிவவிட்டனை எனைளனும் நவவீனை இலக்கதியத்ததின் 
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முக்கதிய அடிப்பரடகளபானை கபாலவுணர்வு, மபாறைதிவரும் சமகநதிரல பற்றைதிய சதிந்தரனைகள் 
மற்றும் இயல்பபானை உணர்தவழுச்சதியவின் தவளளப்பபாடபாக அரமயும் பரடப்பபாக்க முரறைரம 
என்பனை 1930 களளன் இறுததிவரரை உருவபாகதியவிருக்கவவில்ரல என்பது இங்கு நபாம் கவனைத்துட் 
தகபாள்ளபவண்டிய முக்கதிய வரைலபாற்றைம்சமபாகும். இதரனைத் ததளளந்துதகபாள்வதற்குச் 
சமகபாலத் தமதிழகச் சூழல் ஒப்புபநபாக்கப்படபவண்டியதபாகதிறைது.  

   சமகபாலத்ததிபல - 19ஆம்நூற்றைபாண்டிறுததியவிபல - தமதிழகச் சூழலதிலும் இவ்வபாறைபானை 
நவவீனைமயப்பபாடு உருவபானைது என்பரத அறைதிபவபாம். அங்கு அது உணர்வுபூர்வமபானை 
‘புயல்பவக’ச்தசயற்பபாடபாக வடிவங்தகபாண்டதபாகும். முதலதில்  மபாயூரைம் ச. பவதநபாயகம் 
பவிள்ரள அவர்களளன் பவிரைதபாபமுதலதியபார்சரித்ததிரைம் (1879), சகுணசந்தரி பவி.ஆர் .ரைபாஜரமயரின் 
கமலபாம்பபாள் சரித்ததிரைம்(1896), அ.மபாதரவயபாவவின் பத்மபாவததி சரித்ததிரைம் (1910) முதலதிய 
புரனைகரத(நபாவல்)களளல் சமகஉணர்வு, என்றை பண்புடன் தவளளப்படத் ததபாடங்கதி, பவின்னைர்  
‘மகபாகவவி’சதி.சப்பவிரைமணவிய பபாரைததியபாரின் (1882-1921) கவவிரதயபாக்கங்களளல் ‘சமகவவிடுதரல’ 
மற்றும் ‘பதசவவிடுதரல’ ஆகதிய உணர்வுந்துதல்களளன் பவின்புலத்ததில் - ‘சரவ புததிது, 
தபபாருள்புததிது, தசபாற்புததிது’ என்றைவரகயவிலபானை ஒரு புரைட்சதிக்குரைலபாக - தவளளப்பட்டது. 
ததபாடர்ந்து, மணவிக்தகபாடிக்கபாலத்ததில்(1930-40 களளல்) ‘புதுரமப்பவித்தன்’, கு.ப.ரைபாஜபகபாபபாலன், 
‘தமகௌனைள’ முதலதிபயபார் எழுததிய சதிறுகரதகளுடன் இந்நவவீனைமயமபாக்கம் பரடப்பபாக்க 
முரறைரமயவில் ஒரு நதிரறைவபானை நதிரலபபற்ரறை அங்கு(தமதிழகத்ததில்) எய்ததியது.

     சமகபாலத்ததில் ஈழத்ததில் நதிகழத் ததபாடங்கதிய நவவீனைமயமபாதல்  இயங்குநதிரலயபானைது 
தமதிழகத்ததில் நதிகழத்ததபாடங்கதிய அளவு உணர்வுந்துதல்களுடனும் ‘சமக-பதசதிய’ உணர்வுப் 
பரிமபாணங்களுடனும்; உருவபானைதன்று. இங்கு(ஈழத்ததில்)அது பமரலப்புலக் 
கல்வவிமுரறைரமயபால் கதிட்டிய ‘சகீர்ததிருத்தச் சதிந்தரனைக’ளளன் அடிப்பரடயவிலபானை பபபாதரனை 
முரறைரமகளளபலபய தவளளப்படத் ததபாடங்கதியதபாகும். பபாவலர் முதலதிபயபார் 
அந்நதிரலரமரயபய பவிரைததிபலதித்தனைர் 

    கபாலவுணர்வு, மபாறைதிவரும் சமகச் சூழல் பற்றைதிய சதிந்தரனைகள் மற்றும் இவற்றைதினைடியபாக
உருவபாகும் இயல்பபானை அநுபவநதிரலப்பட்ட பரடப்பபாக்க முரறைரம முதலபானை  
நவவீனைமயமபாதல் அம்சங்கரளத் தமதிழகத்ததில் பபாரைததி மற்றும் புதுரமப்பவித்தன் முதலதிபயபார் 
உணர்ந்ததிருந்தரதப்பபபால பபாவலர் உட்பட்ட ஈழத்ததின் சமகபால இலக்கதியவபாததிகள் பலரும் 
1930 களளன் இறுததி வரரையபானை கபாலகட்டத்ததில் உரியவபாறு உணர்ந்ததிருக்கவவில்ரல என்பது 
இங்கு குறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய முக்கதிய வரைலபாற்றைம்சமபாகும். ஈழத்து மண்சபார்ந்த 
சமகப்பவிரைச்சதிரனைகரள ரமயப்படுத்ததி எழுதப்பட்ட முக்கதிய முதலபாவது பரடப்பபானை 
மங்களநபாயகம் தம்ரபயபாவவின் தநபாறுங்குண்ட இருதயம்  நபாவல் உட்பட 1930 களளன் 
இறுததிவரரையபானை இலக்கதிய முயற்சதிகள் பலவும்  பமற்படி நவவீனைமயமபாதல் அம்சங்கள் 
சபார்ந்த  அருட்டுணர்வுகளுடனைரமந்த  தவளளப்பபாடுகளல்ல  என்பது இங்கு நமது 
கவனைத்துக்குரியது. அரவ ‘சகீர்ததிருத்த சதிந்தரனைச்சபார்பு’ என்றை அளவவிபலதய நவவீனைமயமபாதற்
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பண்புகரளப் பவிரைததிபலதித்து நதின்றைரவயபாகும்.   

    இந்நதிரலயவில், 1930 களளன் இறுததியவிலதிருந்பத மபாற்றைம் நதிகழத் ததபாடங்கதியது. நவவீனை 
கவவிரத மற்றும் புரனைகரத என்பவற்றுக்குரிய உணர்வுத்தளம், தமபாழதி மற்றும் 
உத்ததிமுரறைரமகள் என்பனைசபார்ந்த ‘புரிதல்’ ஈழத்ததில் ஏற்படத் ததபாடங்கதிய கபாலம் இதுதபான்.
தமதிழகத்ததின் மணவிக்தகபாடிச் சூழல்சபார்- 1930-40 கள் கபாலகட்ட - எழுத்துகபள  ஈழத்து 
இலக்கதியவபாததிகள் மத்ததியவில் பமற்சட்டிய புததியவரகப் புரிதல்கரளயும்   
அருட்டுணர்வுகரளயும் ஏற்படுத்ததினை. 1930இல் தவளளவரைத் ததபாடங்கதிய ஈழபகசரி 
முப்பதுகளளன் இறுததியவில் பமற்சட்டிய மபாற்றைத்ரதப் பவிரைததிபலதிக்கத் ததபாடங்கதியது. அதன் 
ததபாடர்ச்சதியபாக மறுமலர்ச்சதி இதழ் அதரனை முன்தனைடுத்தது. மறுமலர்ச்சதி இதழ் 
ரகதயழுத்து சஞ்சதிரகயபாக 1943ஆம் ஆண்டில் உருவபாகதி 1946 பங்குனைள முதல் இவ்வவிதழ் 
1948 ஐப்பசதிவரரை எல்லபாமபாக 24 இதழ்கள் தவளளவந்து நதிரறைவுதபற்றைதபாகும். 
பமற்சட்டியவபாறைபானை  புரிதரல உரியவபாறு பவிரைததிபலதித்துநதின்றை  முக்கதிய இதழ் இது  
என்றைவரகயவிபலபய இக்கபாலகட்டத்ரத ‘மறுமலர்ச்சதிக்கபாலம்’ எனை அரடயபாளப்படுத்தும் 
வரகயவிலபானை கணவிப்பு ஈழத்ததிலக்கதிய உலகதில் உருவபானைது.

      இவ்வவிதழதில் ததபாடக்கமுதபல ததபாடர்புதகபாண்டு இலக்கதியப் பயணத்ரத 
பமற்தகபாண்டவர்கள் என்றை வரகயவிபலபய ‘மகபாஜனைக்கல்லூரி தபற்தறைடுத்த 
மும்மணவிகளபானை  அ.தச.முருகபானைந்தன் ,அ.ந.கந்தசபாமதி மற்றும்  மஹெபாகவவி ஆகதிபயபாருக்கு 
உரியது. இம் மவரும் மறுமலர்ச்சதிக்கபால மும்மணவிகள் என்றை கணவிப்புக்க 
உரியவரைகளபாயவினைர். இவர்களுள்  அ.தச.மு அவர்கள் அச்சதில் தவளளவந்த மறுமலர்ச்சதி யவின்
முதல் 17 இதழ்களுக்கு அதன் ஆசதிரியரைபானை ததி.ச.வரைதரைபாசன் அவர்களுடன்  
‘இரணயபாசதிரிய’ரைபாகப் பணவியபாற்றைதி வந்துள்ளபார்.4 ஏரனையஇருவரும் அததில் தமது 
ஆக்கங்கரள  தவளளயவிட்டுவந்துள்ளனைர்.   அ.தச.மு அவர்கள் சதில இலக்கதிய 
நண்பர்களுடனைளரணந்து ததிருபகபாணமரலயவிலதிருந்து எரிமரல என்றை மபாதமதிருமுரறை 
இதரழயும் 1948இல் தவளளக்தகபாணர்ந்துள்ளபார். அ.ந.க அவர்கள் பதசபாபவிமபானைள மற்றும் 
சதந்ததிரைன் ஆகதிய இதழ்களளலும் ஆசதிரியப்பணவி புரிந்துள்ளபார்.

     பரடப்பபாளளகள் என்றை வரகயவிபல மவரும் சமகபால சமகச் சூழல்சபார் 
அம்சங்களளலதிருந்து தமக்கபானை இலக்கதியப் தபபாருண்ரமகரளத் பதர்ந்துதகபாண்டவர்கள். அப்
தபபாருண்ரமகரள ரமயப்படுத்ததி சமகபால ஈழத்து மண்ணவின் வபாழ்வவியல் பகபாலங்கரள 
எழுத்ததில் வடித்தவர்கள, இவர்கள். சமகக்குரறைபபாடுகள் எனைப்படுபவற்ரறை 
வவிமர்சனைம்தசய்வததில் முன்னைளன்றை இவர்கள் இத்ததபாடர்பவிலபானை இயல்பபானை 
உணர்தவழுச்சதிகளளன் தவளளப்பபாடுகளபாக இலக்கதியங்கரளப் பரடக்க முற்பட்டவர்களபாவர். 

    இவ்வபாறைபானை இயங்குநதிரலயவிபல இலக்கதியக் தகபாள்ரக என்றை நதிரலயவில் அ.தச. மு 
மற்றும் மஹெபாகவவி ஆகதிய இருவரும் சமுதபாயக் குரறைபபாடுகரள வவிமர்சதித்தல் என்றை 
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தபபாதுவபானை மனைளதபநயப் பபார்ரவரயக் தகபாண்டவர்கள். ததிறைனைபாய்வவியலதில் இப்பபார்ரவ  
‘வவிமர்சனை யதபார்த்தம்’எனைப்படும். இவ்வரகயவில் சமகபாலத்தமதிழகத்ததின் மணவிக்தகபாடிச் 
சூழல்சபார் நவவீனை இலக்கதியப் பண்புகரள ஈழத்ததில் பவிரைததிபலதிக்க முற்பட்டவர்கள், 
இவ்வவிருவரில் அ. தச. மு அவர்கள் புரனைகரதரயத் தமது முக்கதிய ஊடகமபாகக் 
தகபாண்டவர்.  பல சதிறுகரதகளும், வண்டிச்சவபாரி(1944), புரகயவில் ததரிந்த முகம் (1950), 
யபாத்ததிரரை (1958) ஆகதிய தரலப்புகளளலபானை குறுநபாவல்களும் இவரைபால் எழுதப்பட்டுள்ளனை. 
வவில்தஹெல்ம் ஸ்மதித், தடபாரைததி ஏ. தசயர்ஸ் ஆகதிய ஐபரைபாப்பவிய நபாவலபாசதிரியர்களளன் 
ஆக்கங்கரள பபபாட்டி (ஈழபகசரி-1941) அலதிபபாபபாவவின் குரக(1943) ஆகதிய தரலப்புகளளல் 
இவர் தமபாழதிதபயர்த்து தவளளயவிட்டுள்ளபார். 1940 களளலதிருந்து இவரைபால் எழுதப்பட்டுவந்த 
சதிறுகரதகள் மனைளத மபாடு என்றை தரலப்பவில் ததபாகுக்கப்பட்டனை. 1986இல் நூலுருப்தபற்றை 
இத்ததபாகுப்பபானைது ஈழத்துச் சதிறுகரதமரைபவின் ததபாடக்க நதிரலரய இனைங்கபாட்டும் முக்கதிய 
ஆவணங்களளதலபான்றைபாகும்.

       “ முருகபானைந்தன், சரியபானை யபாழ்ப்பபாணக் களமும், பண்பபாடும்,
         கருவுங்தகபாண்ட கரதகரளப்படித்துப் புகழவீட்டினைபார்.” 5.

என்பது ‘இரைசதிகமணவி’ கனைக.தசந்ததிநபாதன் அவர்கள் இவரரைப்பற்றைதித் தந்துள்ள கணவிப்பபாகும். 
தமதிழகத்ததில் அல்லயன்ஸ் குப்புசபாமதி ஐயர் தவளளயவிட்ட கரதக்பகபாரவ -3 இல் அ.தச.மு. 
அவர்களுரடய மனைளதமபாடு என்றை சதிறுகரத இடம்தபற்றுளது என்பதும்  இங்கு 
குறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய முக்கதிய தசய்ததியபாகும். இவருரடய பரடப்பபாற்றைல் பற்றைதிய 
அக்கபால இலக்கதிய உலகதின் கணவிப்புக்கு  இரவ முக்கதிய சபான்றுகளபாகும்.

   கவவிரத, கபாவவியம், பபாநபாடகம்  மற்றும் வவில்லதிரசப்பபாடல் ஆகதிய துரறைகளளல் ஈடுபபாடு 
கபாட்டியவரைபானை மஹெபாகவவி அவர்கள் ஈழத்ததின் நவவீனை கவவிரதயவின் உள்ளடக்கம் உருவம் 
உணர்த்துமுரறை முதலதிய கூறுகளளல் முக்கதிய பண்புகள் பலவற்ரறைத் பதபாற்றுவவித்து 
வளர்த்ததடுத்தவர் என்றை கணவிப்புக்குரியவரைபாவபார்.  இவருரடய தனைளக்கவவிரதகளளதலபாரு 
பகுததியபானைரவ வள்ளள (முதற்பததிப்பு-1955), வவீடும் தவளளயும் (முதற்பததிப்பு-1973) ஆகதிய 
ததபாகுததிகளபாக நூலுருப்தபற்றுள்ளனை. ‘குறும்பபா’ என்றை புதுவரக யபாப்பவில் அரமந்த நூறு 
கவவிரதகள் குறும்பபா (1966) என்றை ததபாகுததியபாக நூல்வடிதவய்ததினை. கபாவவியங்கள் என்றை 
வரகயவிபல கந்தப்பசபதம், சடங்கு, ஒரு சபாதபாரைணமனைளதனைளன் சரித்ததிரைம் (1974) என்பனை 
நூலுருவவில் தவளளவந்துள்ளனை. இவற்றைதில் முதலதிரைண்டும் இரைண்டு கபாவவியங்கள் என்றை 
தரலப்பவில் ஒபரை நூலுள் அரமந்தனைவபாகும்.(1974). இவரைது கண்மணவியபாள் கபாரத என்றை 
தரலப்பவிலபானை வவில்லதிரசப்பபாடல் 1978இல் நூலுருப்தபற்றைது. இவர் எழுததியுள்ள பல்பவறு 
பபாநபாடகங்களளல் பகபாரட, புததியததபாருவவீடு என்பரவ முரறைபய 1970 மற்றும் 1979ஆம் 
ஆண்டுகளளல் நூலுருப்தபற்றைனை.

   மஹெபாகவவியவின் பமற்படி கவவிரதயபாக்கங்கள் பலவற்றுக்கும் அடிநபாதமபாக அரமந்த 

 பததிவுகள் ©  2020



117                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

அம்சம் ஆழமபானை மனைளதபநயம் ஆகும். தபாம்வபாழ்ந்த சூழல், அதன் பல்வரகப் 
பண்பபாட்டம்சங்கள் மற்றும் வபாழ்வவியல் முரறைரமகள் என்பவற்றைதின் மமீது மதிகுந்த 
ஈடுபபாடுதகபாண்டிருந்த அவர், அவற்ரறை கவவிரதக@டபாகக் கபாட்சதிப்படுத்த வவிரும்பவியவர்.  
அத்துடனைரமயபாது அச்சூழலதின் சமகக்குரறைபபாடுகள் மமீதபானை தமது தவறுப்புணர்ரவயும் 
வவிமர்சனைங்கரளயும் பததிவுதசய்வததிலும் மதிகுந்த ஈடுபபாடு தகபாண்டிருந்தவர். இவ்வரகயவில் 
சமகபால சமக யதபார்த்தங்கரளப் பவிரைததிபலதிக்கும் ஒரு இலக்கதியவபாததியபாக இவர் 
ததிகழ்ந்துள்ளபார். மஹெபாகவவி அவர்கரளப்பற்றைதி மததிப்பபீடுதசய்த முக்கதிய வவிமர்சகரைபானை  
கலபாநதிததி எம்.ஏ.நுஃமபான்அவர்கள், “புரனைகரதக்குரியதபாகதிய யதபார்த்தம் என்றை அம்சத்ரதக் 
கவவிரதக்குக் தகபாண்டுவந்தவர்”  எனைவும் “சபாதபாரைண மக்களளன் வபாழ்க்ரக அநுபவங்கரள 
நபாவல் சதிறுகரதகள் உரரைநரடயவில் சதித்ததிரிப்பது பபபால தசய்யுள் நரடயவில் சதித்ததிரித்த” 
வர் எனைவும் அவரரைப்பற்றைதிக்   குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.6.
 
  மஹெபாகவவி அவர்களளன் பரடப்பபாளுரமயவின் முக்கதிய அம்சங்களபாகக் கருதப்படுவற்றுள் 
ஒன்று சமகபாலப் பபச்சவழக்கு தமபாழதிரயப் பபாவடிவங்களளற் பயவிலச் தசய்த - அதபாவது 
சரைபாசரி பபச்பசபாரசயுடனைபானை தமபாழதிரய  பபாவடிவங்களுக்குரிய ஓரசரயசயுடன் 
தபர்ருத்தமுறை இரணத்த - தசயற்பபாங்கபாகும். இவ்வபாறைபானை பபச்பசபாரசக்கவவிரதக்கு ஒரு 
சபான்று:

     “பசரலஒன்று சரைசரைப்புற்றைது
     ததிறைப்பும் பூட்டும் கறைகறைப்புற்றைனை
     பவலதிபயபா கரறையபான்படர்ந்துள்ளது
     தமல்லபவ அதன் மண் அததிர்வுற்றைது
     வபாரழ நட்டுள பபாத்ததியுள் ஈரைபமபா
     ரவத்த கபாலதிற் சளசளப்புற்றைது
     மரல ஒன்றைதினைளல் ஓரலக்கதிடுகதிரனை
     முன்வவிரிக்க,அது தநரிவுற்றைது.” (கண்மணவியபாள்கபாரத –ப.46)

    மஹெபாகவவி அவர்களளன் பரடப்பபாளுரமயவின் இன்தனைபாரு சதிறைப்பம்சம் நபாடகப்பபாங்கபானை 
ஆக்கமுரறைரமயபாகும். பகபாரட, புததியததபாருவவீடு முதலபானை அவருரடய  பபாநபாடகங்கள்  
இவ்வபாறைபானை பரடப்பபாளுரமயவின் தபறுபபறுகபளயபாகும்.

    பமற்சட்டியவபாறைபாக பபச்சதமபாழதிரயப் பபாவடிவங்களளற் ரகயபாளும் ததிறைன் மற்றும் 
பபாநபாடக ஆக்கத்ததிறைன் என்பவற்ரறை மஹெபாகவவி அவர்களளன் சமகபால முக்கதிய ஈழக் 
கவவிஞர்களபானை நவீலபாவணன், இ. முருரகயன் முதலதிய பலரும் தகபாண்டிருந்தனைர் என்பது 
இங்குகுறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய முக்கதிய வரைலபாற்றைம்சமபாகும்.

   மஹெபாகவவி அவர்களளன் பரடப்பபாளுரமயவின் மற்தறைபாரு சதிறைப்பம்சம் புததியனை புரியும் 
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ஆர்வமபாகும். இதற்குச் சதிறைந்த எடுத்துக்கபாட்டபாக அரமவது அவருரடய குறும்பபா என்றை 
கவவிரதத் ததபாகுப்பபாகும். ஆங்கதிலத்ததில் ‘லதிதமரிக்ஸ்’ டுiஅநச iஉமள என்றை தபயரில் 
அரமந்த பபாவடிவமபானைது உள்ளடக்கத்ததில் குறும்புத்தன்ரமயும் எடுத்துரரைப்பவில் சந்தச் 
சதிறைப்பும்தகபாண்டதபாகும். வபாழ்வவியரல அங்கதச்சரவயுடன் தரிசனைத்துக்கு இட்டுவரும் 
ஆற்றைல் தகபாண்ட இவ்வடிவத்ரத தமதிழதில் இட்டுவந்த முதல்வர் மஹெபாகவவி ஆவர். மன்று
அடிகள் தகபாண்ட இப்பபாவடிவம் தபபாருளரமததிப்படி ஐந்து அடிகளபாகப் பவிரித்து 
எழுதப்படுவது. முதலடி பபாவவின் வவிடயத்ரதத் பதபாற்றைவவித்து நதிற்கும். இரைண்டபாமடி 
வவிடயத்ரத வளர்த்துச் தசல்லும் மன்றைபாமடி ஒரு ததிடீர்த் ததிருப்பமபாக அரமந்து பபாப் 
தபபாருண்ரமரய நதிரறைவுதசய்யும். மஹெபாகவவி அவர்களளன் குறும்பபாவுக்கு ஒரு சபான்று:

        முத்ததடுக்க மழ்குகதிறைபான் சகீலன்
        முன்னைபாபல வந்துநதின்றைபான் கபாலன்
              சத்தமதின்றைதி வந்தவனைளன்
              ரகத்தலத்ததிற்  பத்துமுத்ரதப்
         தபபாத்ததிரவத்தபான் பபபானைபான் முச்சூலன் .

    ‘லஞ்சம்’ என்றை சமகக் குரறைபபாடு மரைணத்ரதயும் தவல்லக்கூடிய அளவுக்கு 
வவியபாபவித்துவவிட்டததன்பரதக் குறும்புடன் உணர்த்துவது இக் குறும்பபா.

     இவ்வபாறைபாகப் பரடப்பபாளுரமகளபால் மஹெபாகவவி அவர்கள் தபாம் வபாழ்ந்த கபாலத்ததின் 
முக்கதிய கவவிரதப்பண்புகரள உருவபாக்கதியவரைபாகக் கணவிக்கப்படுகதிறைபார்.

        “ஈழத்ததில் மட்டுமன்றைதி தமதிழகம் உட்பட நவவீனைதமதிழ்க்கவவிரத
        வரைலபாற்றைதிபல மஹெபாகவவி தபாபனை ஒரு சகபாப்தமபாகதின்றைபார்” <sup>7</sup>

 எனை எம்.ஏ.நுஃமபான் அவர்கள் குறைதிப்பவிடுவபார். மஹெபாகவவியவின் பகபாரட என்றை பபாநபாடக 
நூலுக்கு பவின்னுரரை எழுததிய ததிரு. சண்முகம் சதிவலதிங்கம் அவர்கள், ‘பபாரைததி வளர்த்த சதில 
கவவிரதப்பண்புகரள இன்தனைபாரு கட்டத்ததிற்கு உயர்த்ததியவ’ரைபாக மஹெபாகவவிரயக் 
கணவித்துள்ளபார்.8.

     பமற்சட்டிய  இவ்வவிருவரிடமதிருந்தும் அ.ந.கந்தசபாமதி அவர்கள் இலக்கதியக் 
தகபாள்ரகநதிரலயவில் முக்கதிய பவறுபபாடுதகபாண்ட ஒருவரைபாவபார். பமற்படி இருவரும் 
‘வவிமர்சனை யதபார்த்த’ப் பரடப்பபாளளகளபாகத் ததிகழ, இவர் ‘பசபாசலதிஸயதபார்த்தவபாத’ 
சதிந்தரனையபாளரைபாகவும்  பரடப்பபாளளயபாகவும்  ததிகழ்ந்தவர். மபார்க்ஸதியம் என்றை 
தத்துவத்தளத்ததில் உருவபானை இந்த இலக்கதியக் தகபாள்ரக இது.  ஈழத்தமதிழ்ச் சூழலதில் இது 
அறைதிமுகமபானை கபாலகட்டத்ததில்(1940-50 களளல்) அதரனை முதலதில் வரித்துக்தகபாண்டவர்களளல் 
முக்கதியமபானை ஒருவர் இவர். இதரனை அவர்,   “மக்கள் இலக்கதியம் என்றை கருத்தும் 
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பசபாசலதிஸ்ட் யதபார்த்தம் என்பனைவுபம என்மனைரதக்கவர்ந்த  இலக்கதிய  சதித்தபாந்தங்களபாக 
வவிளங்குகதின்றைனை.” 9  எனை தவளளப்பரடயபாகப் பவிரைகடனைம் தசய்துள்ளபார்.  இவ்வபாறைபானை 
தகபாள்ரகத்தளத்ததில் நதின்று  1940 களளபலபய தமது எழுத்துகளளல் ‘பபாட்டபாளளவர்க்கச்சபார்பு’, 
‘தவீண்டபாரம ஒழதிப்பு’ முதலதிய வற்றுக்கபாக அவர் குரைல்தகபாடுக்கத் ததபாடங்கதிவவிட்டபார். 
இலக்கதியத் துரறையவில் இவருரடய பங்களளப்பு பன்முகப்பட்டதபாகும். கவவிரத , சதிறுகரத
,நபாவல், நபாடகம் , தமபாழதிதபயர்ப்பு மற்றும் வவிமர்சனைம் ஆகதிய பலதுரறைகளளலும் 
ஈடுபட்டபதபாடு தபாம் சபார்ந்து நதின்றை ஈழத்து ‘முற்பபபாக்கு  இலக்கதிய’ அணவிரயக் 
கட்டரமத்து வளர்ப்பததிலும் தனைளக்கவனைம் தசலுத்ததியவர் இவர். அ.ந.கந்தசபாமதி  அவர்கள்  
தமது தசபாந்தப் தபயருடன் கவவீந்ததிரைன் மற்றும்  பண்டிதர் ததிருமரலரைபாயர் ஆகதிய  
புரனைதபயர்களளலும் தமது ஆக்கங்கள் தந்துள்ளபார் ஏறைத்தபாழ முப்பது ஆண்டுக்கபாலம் 
ததபாடர்ச்சதியபாக எழுத்துப்பணவி பணவியும்  ஆற்றைதிவந்த  இவர் முப்பதுக்கும் பமற்பட்ட 
தரலப்பகளளல் கவவிரதகள் புரனைந்தவர். ஈழபகசரி, ததினைகரைன் , வவீரைபகசரி, 
சதந்ததிரைன்,பதன்தமபாழதி  முதலதிய இதழ்களளலும் பவறும்பல சதிறைப்பவிதழ்களளலும் இவருரடய
கவவிரதயபாக்கங்கள் அச்பசறைதிகதியுள்ளனை. பதன்தமபாழதி  (21-03-1955) இதழதில் ‘எததிர்கபாலச் சதித்தர்
பபாடல்’ என்றை தரலப்பவில் பததிவபானை,
 
     “ அரைதசல்லபாம் ஒழதிந்துலகதில் ஓரைரைபச உண்டபாம்
           அறைங்கூறும் ஒருமதபம உலதகல்லபாம் ஆகும்
       வவிரைசதமபாடு வவிகற்பங்கள் வளர்க்கும்தமபாழதி எல்லபாம்
           வவீழ்ந்துவவிடும் ஒரு தமபாழதிபய இவ்வுலகதில் உண்டபாம்.
       சரைசதமபாடு உலகத்து மக்கதளல்லபாம் தம்ரமச்
           சமபானைர்கள் மனைளதகுலம் என்றை இனைதமன்பபார்
       அரைசர்கள் ஏரழபணக் கபாரைன்என்றை பபதம்
           அத்தரனையும் ஒழதிந்துவவிடும் எததிர்கபால உலகதில்”

என்றை  கவவிரதயவிபல   எததிர்கபாலம் பற்றைதிய அ.ந.க. அவர்களளன்  கனைவுகள் 
தவளளப்படுகதின்றைனை.

    அ.ந.க அவர்கள்  ஏறைத்தபாழ அறுபது சதிறுகரதகள் எழுததியள்ளபார்;.இரவ வவீரைபகசரி , 
பபாரைததி    சதந்ததிரைன்,  பதசபாபவிமபானைள  முதலதிய இதழ்களளல் தவளளவந்துள்ளனை. இவருரடய 
மனைக்கண் என்றை நபாவல் 1960 களளல் ததினைகரைனைளல்  ததபாடரைபாக தவளளவந்தது. பவின்னைர் இது 
சமகபால முக்கதிய முற்பபபாக்க இலக்கதியவபாததியபானை  சதில்ரலயூர்ச் தசல்வரைபாசன் அவர்களபால்
வபாதனைபாலதி நபாடகமபாக்கப்பட்டு ஒலதிபரைப்பபாகதியது. கழனைளதவள்ளம் என்றை தரலப்பவில் இவரைபால்
எழுதப்பட்ட நபாவதலபான்றைதின் மலப்பவிரைததி   1983 கலவரைத்ததில் எரியுண்டு பபபானைதபாக 
அறைதியப்படுகதின்றைது.  அ.ந.க. அவர்கள் சங்ககீதப் பவிசபாச என்றை தரலப்பவிலபானை சதிறுவர் 
நபாவதலபான்ரறையும்  சதிரித்ததிரைன் இதழதில் எழுததியுள்ளபார்.  மதமபாற்றைம், தபாஜ்மகபால் உதயம்
,அரைச நட்பு, கரடசதி ஆரச  ஆகதிய தரலப்புகளளலபானை  நபாடகங்கரள   இவர் 
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எழுததியுள்ளபார்.  எமமீல் பசபாலபா(1840-1902) என்பபாரின் பவிதரைஞ்ச நபாவலபானை நபாநபா இவரைபால் 
தமதிழபாக்கம் தசய்யப்பட்டு,  1951 சதந்ததிரைன் இதழதில் தவளளவந்தது. தபபாம்ரம மபாநகர் என்றை 
தரலப்பவிலபானை சரித்ததிரை நபாவதலபான்றும்  இவரைபால் தமபாழதிதமபாழதிதபயர்க்கப் பட்டதபாகத் 
ததரிகதிறைது.10.

    பமற்சட்டியவபாறைபானை அவருரடய ஆக்கங்கள்  ததிரு அ.ந.க அவர்களளன் இலக்கதியத் 
துரறைசபார் பன்முக ஆளுரமயவின் சபான்றுகளபாகத் ததிகழ்வனை. இவ்வரகயபானை எழுத்துத் 
துரறைசபார் ஆளுரமகரளவவிட  ஒரு ‘இயக்கவபாததி’ என்றைவரகயவில் - ஈழத்து  ‘முற்பபபாக்கு 
இலக்கதிய’ இயக்கத்ரத  கட்டரமத்து வளர்தததடுத்தவர்களுள் முக்கதியமபானை ஒருவர் என்றை
வரகயவில்- இவர் புலப்படுத்ததிநதின்றை ஆளுரம  மதிகப் தபரிது.ஈழத்ததின் முற்பபபாக்கு 
இலக்கதிய அணவிசபார்ந்தவர்களபானை பவிரைபல வவிமர்சகர்   கலபாநதிததி க.ரகலபாசபததி மற்றும் 
மல்லதிரக ஆசதிரியர் தடபாமதினைளக் ஜவீவபா, பல்துரறைக்கரலஞரும் கவவிஞருமபானை  சதில்ரலயூர்ச்
தசல்வரைபாசன் , எழுத்தபாளர் எஸ் அகஸ்ததியர் முதலதிய பலரைபாலும் தபரிதும் மததித்துப் 
பபபாற்றைப்பட்டவர் இவர் என்பது இங்கு நமது கவனைத்துக்குரியது. ரகலபாசபததி அவர்கள் 
தமது ஒப்பவியல் இலக்கதியம் என்றை  நூரல இவருக்பக சமர்ப்பணம் தசய்துள்ளபார்.

            “  பல்லபாண்டுகளபாக எனைது இலக்கதிய முயற்சதிகரள பநர்ரமயுடன்
             வவிமர்சதித்து ஊக்கங்தகபாடுத்து வருபவரும், இன்ரறைய  ஈழத்து  
எழுத்தபாளர்களளன் முன்பனைபாடிகளளல் ஒருவரும், பவிறைதமபாழதி யவிலக்கதியங்கரளக் 
கற்றுமகதிழ்ந்து அவற்ரறைத் தழுவவியும் தமபாழதிதபயர்த்தும்            தமதிழுக்கு அணவி 
தசய்தவரும் ,பலதுரறை வல்லுனைருமபானை கபாலஞ்தசன்றை             அ.ந. கந்தசபாமதி 
அவர்களது நதிரனைவுக்கு இந்நூரலச் சமர்ப்பவிக்கதிபறைன்” 

என்பது ரகலபாசபததி அவர்களளன் சமர்ப்பண வபாசகம்.<sup>11</sup> அகஸ்ததியரும் தமது 
நபாவதலபான்ரறை இவருக்குச்சமர்ப்பவித்துள்ளபார். தடபாமதினைளக் ஜவீவபா அவர்கள், “நபான் படித்த 
பல்கரலக்கழகம் அ.ந.க.” எனைக் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.<sup>12</sup> இவ்வபாறைபாக இவர்கள்  
அ.ந.க.அவர்களுக்கு   அளளத்துள்ள  தககௌரைவமபானைது உண்ரமயவில் மகபாஜனைபாவவின் 
இலக்கதியப் பபாரைம்பரியத்துக்கு  அளளத்த தககௌரைவமபாகபவ தகபாள்ளப்படத்தக்கது.    இவ்வபாறு
முற்பபபாக்கு இலக்கதிய அணவிசபார்ந்து இயங்கதிநதின்றை  அ.ந.க. அவர்கரள  ‘முற்பபபாக்கு 
இலக்கதியத்ததின் மத்தபவிள்ரள’ எனைக்கூறுவது மரைபபாகதிவவிட்டது.13.

      மும்மணவிகளளல் ஒருவரைபானை மஹெபாகவவி அவர்களும் தமது பரடப்புகளளதலபான்றைபானை 
கண்மணவியபாள்கபாரதரய  அ.ந.க. அவர்களுக்குச் சமர்ப்பணம் தசய்துள்ளபார் என்பதும் 
இத்ததபாடர்பவில் சட்டப்படபவண்டிய முக்கதிய தசய்ததியபாகதிறைது.

    பமற்கண்டவபாறைபாக இம்; மும்மணவிகளும்  ஏறைத்தபாழ 30ஆண்டுகள் ததபாடர்ச்சதியபாக  
பமற்தகபாண்ட இலக்கதியச் தசயற்பபாடுகள் ஈழத்து இலக்கதியச் தசல்தநறைதியவின் வரைலபாற்றைதில் 
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மகபாஜனைக்கல்லூரியவின் தபயரரை அழுத்தமபாகப் பததிவுதசய்வனைவபாக அரமந்தனை. 
இம்மவருள்ளும் மஹெபாகவவி மற்றும் அ.ந.க. ஆகதிபயபார் வரைலபாற்றைதில்  பததித்துள்ள தடங்கள் 
ஆழமபானைரவ. இரவ சமகபால ஈழத்ததிலக்கதிய வரைலபாற்ரறை வழதிநடத்ததிய 
தபருரமக்குரியரவயுங்கூட.

 4. ‘மும்மணவி’களளன் சமகபாலத்ததிலும் அதரனைத் ததபாடர்ந்தும்  மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதிய  
இயங்குநதிரல   

     அ.தச.மு, மகபாகவவி, அ.ந.கந்தசபாமதி ஆகதிபயபார் இலக்கதியத்துரறையவில் தவீவவிரைமபாக 
இயங்கதிநதின்றை கபாலப்பகுததியவில் - குறைதிப்பபாக 1940 - 70 கபாலப்பகுததியவில் - 
மகபாஜனைக்கல்லூரியபானைது உயவிபரைபாட்டமுள்ள ஒரு இலக்கதியக்களமபாகத் ததபாடர்ந்தது. 
அக்கல்லூரியவில் அததிபர்களபாகவும் ஆசதிரியர்களபாகவும் பணவியபாற்றைதிய பலரும் கரல மற்றும்
இலக்கதியத் துரறைகளளல் ஈடுபபாடுதகபாண்டவர்களபாகத் ததிகழ்ந்தரமபய இதற்கபானை முக்கதிய 
கபாரைணவியபாகும். ஆசதிரியர்களளற் பலர் தபாபம கரல மற்றும் இலக்கதியத்துரறைகளளல் ஈடுபபாடு 
தகபாண்டவர்களபாகத் ததிகழ்ந்தனைர். அத்துரறைகளளல் அவர்கள் தபாம் இயங்கதியபதபாடரம 
யபாமல் மபாணவர்கரளயும் இயக்கதிநதின்றைனைர். இவ்வபாறைபானை இயங்குநதிரலக்கு 
இக்கல்லூரியவின்  அததிபர்களபாகத் ததிகழ்ந்தவர்கள் பலரும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் 
அளளத்துநதின்றைனைர்.

    குறைதிப்பபாக, மும்மணவிகளளன் சமகபாலத்ததில் அக்கல்லூரியவில் அததிபரைபாகத் 
ததிகழ்ந்தவர்களளல் முக்கதிமபானை ஒருவரும் பபாவலரின் புதல்வருமபானை தத.து. தஜயரைத்ததினைம் 
அவர்கள் மகபாஜனைபாவவின் கரல, இலக்கதிய பபாரைம்பரியம் ததபாடர்வதற்கபானை அடித்தளத்ரத 
அரமத்தளளத்த ஒருவரைபாவபார். 1960இல் தமது தந்ரதயபாரின் பபாடல்கரளச் 
சதிந்தரனைச்பசபாரல என்றை ததபாகுப்பபாக தவளளக்தகபாணர்ந்தரம மற்றும் நபாடகத்துரறையவில் 
கல்லுரி மபாணவர்கள் ஈடுபபாடுதசலுத்தவும் அகதிலஇலங்ரக ரீததியபானை பபபாட்டிகளளல்  
பங்குபற்றைவும் வபாய்ப்பளளத்தரம முதலதிய பல தசயற்பபாடுகள் அக்கல்வவிக் களமபானைது 
கரல, இலக்கதியக் களமபாகவும் ததிகழ்வததற்கபானை - மகபாஜனை இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்ரதத் 
ததபாடர்வதற்கபானை - உணர்வுநதிரலச் சூழரல அரமத்தளளத்தனை.

    1950 கள் கபாலகட்ட யபாழ்ப்பபாணக் கல்வவிச்சூழலதில் மகபாஜனைக்கல்லூரியவில் உயர்தரை 
மபாணவர் தமதிழ்மன்றைம் என்றை அரமப்பு உருவபாக்கப்பட்டரமயும் இங்கு 
குறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய வரைலபாற்றைம்சமபாகும்.14. ஆங்கதிலவழதிக்கல்வவிக்கு முதன்ரம 
தந்துநதின்றை அக்கபாலப்பகுததியவில்,  உயர்தரைவகுப்பு மபாணவர்கள் தமதிரழப்பபசவும் அததில் 
இலக்கதியம் பரடக்கவும் அதுபற்றைதி உரரையபாடவும்  தமதிழ்  நபாடகங்களளல் நடிக்கவும்  
வபாய்ப்பபானை ஒரு சூழரல இவ்வபாறைபானை மபாணவர்மன்றை உருவபாக்கம் ஏற்படுத்ததியவிருக்கும் 
என்பது உய்த்துணரைக்கூடியது.
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   மும்மணவிகளளன் சமகபாலத்ததிலும் அதன்பவின்னைரும் மகபாஜனைபா இலக்கதிய பபாரைம்பரியம் 
உயவிபரைபாட்டத்துடன் ததபாடர்வதற்குப் பவின்புலங்களபாக அரமந்த முக்கதிய சூழல்சபார் 
கபாரைணவிகள் இரவ எனைலபாம்.

   4.1   1940 கள் முதல்  70களளன் நடுப்பகுததி வரரை  – ததபாடர்ச்சதியும் தளவவிரிவும்

      இவ்வபாறைபானை சூழற்பவின்புலத்ததிபல, 1940-70 கபாலப்பகுததியவில் இலக்கதியத்துரறையவில் 
அடிபததித்து பங்களளப்பு தசய்பதபார் என்றைவரகயவில் ததிருவபாளர்கள் தச.கததிபரைசர்பவிள்ரள, 
த.சண்முகசந்தரைம், ஏ.பஜ.கனைகரைத்னைபா, புலவர்.நபா.சதிவபபாதசந்தரைனைபார், சதி.நபாகலதிங்கம்,   
ததல்லதியூர் நடரைபாசபா, வ.குகசர்மபா,  நபா.பசபாமகபாந்தன்(ஈழத்துச் பசபாமு), புலவர் ம.பபார்வததி 
நபாதசதிவம், மயவிலங்கூடலூர் பவி.நடரைபாசன்,  ஆ.சதிவபநசச் தசல்வன்,  க.சண்முகலதிங்கம், 
மயவிலங்கூடலூர் த.கனைகரைத்ததினைம் எனை ஒரு தபயர்வரிரச நவீள்கதிறைது. (இப்பட்டியல் 
நதிரறைவபானைதன்று.) இவர்களளல் ஒருசபாரைபார் நபாடகம், கவவிரத, புரனைகரத முதலதியவற்றைதில் 
ஈடுபபாடு கபாட்டியவர்கள். இன்தனைபாருசபாரைபார் இலக்கதியஆய்வு, பண்பபாட்டபாய்வு  மற்றும் 
ததிறைனைபாய்வு மற்றும் தமபாழதிதபயர்ப்பு  முதலதிய துரறைகளளல் தனைளக்கவனைம் தசலுத்ததி 
நதின்றைவர்களபாவபார். மற்தறைபாரு சபாரைபார் இதழதியலதிற் கவனைம் தசலுத்ததினைர்.

    மகபாஜனைபாவுக்கு ஒரு நபாடக இலக்கதிய பபாரைம்பரியம் உளது என்பரத,  பபாவலர், 
அ.ந.கந்தசபாமதி,  மஹெபாகவவி ஆகதிபயபார் பற்றைதிய குறைதிப்புகளளபல பநபாக்கதியுள்பளபாம்.    இந்த 
மரைரபச் சமகபாலத்ததிபல அங்கு ஆசதிரியப்பணவி புரிந்தவர்களபானை  புலவர் நபா.சதிவபபாத 
சந்தரைனைபார்;, ததிருவபாளர்கள்.சதி.நபாகலதிங்கம், த.சண்முகசந்தரைம் மற்றும்  தச.கததிபரைசர்பவிள்ரள 
முதலதிய பலர்  பமலும் வளம்படுத்ததியுள்ளனைர். புலவர் நபா. சதிவபபாதசந்தரைனைபார் எழுததிய எது 
உறுததி?(1948),  மறைக்குடிமபாண்பு(1963)சதி.நபாகலதிங்கம் அவர்களபால் எழுததி தநறைதிப்படுத் தப்பட்ட 
அரணயபாத சடர்(1951), த.சண்முகசந்தரைம் அவர்களளன் வபாழ்வுதபற்றை வல்லதி (1962), 
பூதத்தம்பவி(1964),  இறுததிமச்ச(1965)  தச.கததிபரைசர் பவிள்ரளயவர்களளன் கபாங்பகயன் 
சபதம்(1965), ஜவீவமணவி (1966), அம்ரபயவின் வஞ்சதினைம் (1967), பகபாமகளும் குருமகளும் 
(1968),குருதட்சரண(1969) முதலதிய பல ஆக்கங்களபால் மகபாஜனைக்கல்லூரிச் சூழலதின் நபாடக 
இலக்கதிய மரைபு ததபாடர்ந்தது – வளர்ந்தது.15(இப்பட்டியல் நதிரறைவபானைதன்று.)

   புலவர் சதிவபபாதசந்தரைனைபார் அவர்கள் பண்ரடய இலக்கதியங்களளலதிருந்து தமது 
நபாடகங்களுக்கபானை கருப்தபபாருள்கரளத் பதர்ந்துதகபாண்டவர். ததிரு.சண்முகசந்தரைம் அவர்கள்
ஈழத்து வரைலபாற்றுச் தசய்ததிகளளலதிருந்து தமது நபாடகங்களுக்கபானை கரதயம்சங்கரள 
எடுத்துக்தகபாண்டுள்ளபார். ததிரு.தச.கததிபரைசர்பவிள்ரளயவர்களுக்கு கரதயம்சங்கரள 
வழங்கதியது மஹெபாபபாரைத இததிஹெபாஸமபாகும். அவருரடய பமற்சட்டிய நபாடகங்கள் 
இலங்ரக அரைசதின் கரலக்கழக நபாடகப்பபபாட்டிகளளல் மகபாஜனைக் கல்லுர்ரியவின்  மபாணவர்கள்
நடிப்பதற்கபாக 1965-69 கபாலப்பகுததியவில் எழுதப்பட்டரவ. அத்துடன்  அவ்வவ்;வபாண்டுப் 
பபபாட்டிகளளன் முதற்பரிசகளுக்கபாகத் பதர்வுதபற்றைரவ அரவ  என்பதும் 

 பததிவுகள் ©  2020



123                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

குறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய முக்கதியத்துவமுரடய தசய்ததியபாகும். இந்நபாடகங்களளன்  பவிரைததிகள் 
பபாரைதம் தந்த பரிச என்றை தரலப்பவில் மகபாஜனைக்கல்லுர்ரிப் பரழயமபாணவர் சங்கத்ததினைபால்  
1980இல் நூலபாக வடிவம் தபற்றுள்ளனை.

    புலவர் சதிவபபாதசந்தரைனைபார் அவர்கள் நபாடகபாசதிரியரைபாகத் ததிகழ்ந்தபதபாடரமயபாது 
பழந்தமதிழ்  நூல்கள்ததபாடர்பபானை ஆய்வவிலும் கபால்பததித்தவர். அவர் எழுததிய புறைப்தபபாருள் 
தவண்பபாமபாரல ஆரைபாய்ச்சதி(1972) என்றை நூலபாக்கம் ஈழத்தறைதிஞர்களபால் மட்டுமன்றைதி,  
பபரைபாசதிரியர்  தத.தபபா. மமீனைபாட்சதிசந்தரைனைபார், டபாக்டர் சதி.இலக்குவனைபார் முதலதிய தமதிழகப் 
பபரைறைதிஞர்களபாலும் பபாரைபாட்டப்தபற்றை சதிறைப்புரடயதபாகும். (மகபாஜனைபாவவின் ‘கல்லூரிககீத’த்ரத  
எழுததியவரும் புலவர் சதிவபபாதசந்தரைனைபார் அவர்கபள  என்பது இங்கு பததிவுதபறைபவண்டிய 
முக்கதிய தகவல் ஆகும.) 

      கததிபரைசர் பவிள்ரள அவர்கள் கவவிஞரைபாகவும் ததிகழ்ந்தவர். மறுமலர்ச்சதிக்கபாலக் 
கவவிஞர்களுள் ஒருவரைபானை இவர், 1960-70 கள் கபாலப்பகுததியவில் யபாழ்ப்பபாணச்சூழலதில் நதிகழ்ந்த 
கவவியரைங்குகள் பலவற்றைதில்  பங்குதகபாண்டு இரசயுணர்வுடன் கவவிரதகள் வழங்கதியவர்.

    ததிரு. த.சண்முகசந்தரைம் அவர்கள் நபாடகபாசதிரியரைபாகத் ததிகழ்ந்தபதபாடரமயபாமல் 
புரனைகரத மற்றும் நரடச்சதித்ததிரைங்கள் என்றை வரகசபார் பரடப்புகரளயும் தந்துள்ளபார். 
இவ்வபாறைபானை தசயற்பபாடுகளுடன் ஈழத்ததின் நபாட்டபாரியல்சபார் கரல இலக்கதிய முயற்சதிகள் 
ததபாடர்பபானை பதடல்களளல் ஈடுபட்டவர். இத் ததபாடர்பவில் இவரைபால் எழுதப்பட்ட கட்டுரரைகள் 
சதில நூலவடிவம் எய்ததியுள்ளனை.   பபரைபாதரனைப் பல்கரலக்கழகத்ததின்  தமதிழ்ச்சங்க 
தவளளயபீடபானை இளங்கததிர் சஞ்சதிரகயவின் முதலபாவது இதழதின் ஆசதிரியரைபாகத் ததிகழ்ந்தவர் 
இவர் என்பதும் இங்கு குறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய முக்கதிய தகவல் ஆகும்.

 மகபாஜனைபாவவின் பரழய  மபாணவரும் பவின்னைர் சதில ஆண்டுகள் அங்கு ஆசதிரியப்பணவி 
புரிந்தவருமபானை மயவிலங்கூடலுர்ர் பவி. நடரைபாசன் அவர்கள் ஆடலதிரறை என்றை புரனைதபயர் 
பூண்டவர். பரடப்பபாளள, ததபாகுப்பபாசதிரியர்,பததிப்பபாசதிரியர்,பண்பபாட்டபாய்வபாளர் மற்றும் 
உயர்நதிரல ஆய்வுகளுக்குத் துரணநதிற்பவர் முதலபானை பல்தளப்பரிமபாணங்கரளக் 
தகபாண்டவர். பலருரடய பரடப்பபாக்கங்களுக்கும் ஆய்வுமுயற்சதிகளுக்கும் ‘தசவவிலதித்தபாய்’ 
ஆகத்ததிகழ்ந்துவருபவர்,இவர். ஈழத்ததின் குழந்ரத இலக்கதியத் துரறையவில் தனைளக்கவனைம் 
தசலுத்ததி நதிற்பவரைபானை இவரின், ஆடலதிரறை குழந்ரதப்பபாடல்கள் என்றை நூல் யபாழ். 
இலக்கதியவட்ட தவளளயபீடபாக 2005இல் தவளளயபாகதியுள்ளது. ‘மகபாஜனைக்கல்லூரியவின் இலக்கதிய
பபாரைம்பரியம்’ உருவபாக வவிரதயவிட்டவர்களளல் முக்கதியமபானை ஒருவர் இவர்.

   60 களளல் மகபாஜனைபாவவில் பயவின்றை மபாணவர்களுள் முக்கதிமபானை ஒருவரைபானை     
ததிருஆ.சதிவபநசச்தசல்வன் அவர்கள் தமதிழ் மற்றும் நூலகவவியல் என்பவற்றைதில் உயர்நதிரலப்
பட்டங்கரளப் தபற்றை ஒரு கல்வவியபாளர். ஈழத்தமதிழதியல் ததபாடர்பபானை ஆய்வுகளளல் தனைள 
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ஈடுபபாடுகபாட்டிநதின்றைவர். ஈழத்ததின் முக்கதிய நபாளளதழ்களபானை வவீரைபகசரி மற்றும் ததினைக்குரைல் 
ஆகதியவற்றைதின்  ஆசதிரியரைபாகத் ததிகழ்ந்தவர் இவர்.  மயவிலங்கூடலுர்ர் பவி.நடரைபாசன் 
அவர்களுடன் இரணந்து ‘மகபாஜனைக்கல்லூரியவின் இலக்கதியப்பபாரைம்பரியம்’ என்றை 
எண்ணக்கருரவ உருவபாக்கதியததில் இவருக்கு முக்கதிய பங்கு உளது. 1972இல் பபாவலர் 
துரரையப்பபாபவிள்ரள நூற்றைபாண்டு வவிழபாமலர் தயபாரிக்கப்பட்டபபபாது அதற்;கு ஆசதிரியரைபாக 
அரமந்தவர் இவபரை என்பது இவருரடய   பங்களளப்பவின் வரைலபாற்று முக்கதியத்துவத்துக்குத்
தக்கததபாரு சபான்றைபாகும். தற்தபபாழுது கனைடபாவவில் வததிகதின்றை இவர் இங்கு முகவரி என்றை 
ஒரு மபாத இதழதின் பவிரைதம ஆசதிரியரைபாகச் தசயற்பட்டுவருகதிறைபார். 

     மகபாஜனைபாவவிற் பயவின்றைவர்களளல் ஒருவரைபானை புலவர்.ம. பபார்வததிநபாதசதிவம் 
அவர்கள்,ஈழத்துத் தமதிழ்ப் புலரம மரைபவின் வபாரிசபாக அரமந்தவர். ‘பரீட்ரச எடபாத 
பண்டிதர்’ எனைவும் ‘குருகவவி’ எனைவும் சதிறைப்பவித்துப்பபசப்படும் ம.பவ.மகபாலதிங்கசதிவம் 
அவர்களளன் புதல்வபாரைனை இவர் சமகபால சமக அநுபவங்களுடன் மனைளதபநயக்கவவிரதகள் 
பலவற்ரறை வடித்தவர். கபாதலும் கருரணயும் என்றை இவருரடய கவவிரதத் ததபாகுததி 
பவிரைபல வவிமர்சகரைபானை கலபாநதிததி. க.ரகலபாசபததி அவர்களளன் பபாரைபாட்ரடப்தபற்றைதபாகும்.16

   இக்கபாலப்பகுததியல் மகபாஜனைபாவவிற் பயவின்றைவர்களளல் புரனைகரதத்துரறையவில் 
ஈடுபட்டவர்கள் என்றைவரகயவில் நபா.பசபாமகபாந்தன்(ஈழத்துச் பசபாமு) முக்கதியமபானை 
ஒருவரைபாவபார். ஆகுததி (சதிறுகரதத் ததபாகுததி- 1986) வவிடிதவள்ளள பூத்தது(நபாவல்-1989;) ஆகதிய 
இவருரடய ஆக்கங்கள் ஈழத்ததின் சபாததியபாசபாரை மததிப்பபீடுகளளல் நதிகழத்ததபாடங்கதிய 
மபாற்றைங்களளன் பததிவுகள் என்றைவரகயவில் வரைலபாற்று முக்கதியத்துவமுரடயனைவபாகும். ஒரு 
இலக்கதியவபாததி என்றைவரகயவில் முற்பபபாக்கு இலக்கதிய அணவியவின் முக்கதிய தூணபாகத் 
ததிகழ்ந்தவர் இவர். அவ்வரகயவில் இவர் அ.ந.கந்தசபாமதி அவர்களளன் வழதிததபாடர்ந்தவர் 
ஆவபார். நபாவலர்சரபயவின் இலக்கதியச் தசயற்பபாடுகளளலும் இவர் முக்கதிய பங்களளப்பு 
தசய்துவந்துள்ளபார்.

  ததிரு. ஏ.பஜ.கனைகரைத்னைபா அவர்கள்  இலக்கதியத் ததிறைனைபாய்வுத்துரறையவில் ஆழமபானை 
ஈடுபபாடுகபாட்டியவர். மகபாஜனைபாவவில் சதிலகபாலம் ஆசதிரியப்பணவிபுரிந்தவரகயவில் மகபாஜனை 
இலக்கதிய  பபாரைம்பரியத்துடன் இவர் ததபாடர்புபூண்டவரைபாகதிறைபார். இவர் நவவீனை 
இலக்கதியத்ததிறைனைபாய்ரவ மபார்க்ஸதிய சதிந்தரனைத் தளங்கரள ரமயப்படுத்ததி  
முன்தனைடுத்தவர்களளல் முதல்வரிரசயபாளர் என்றை கணவிப்புக்குரியவர். குறைதிப்பபாக கரல, 
இலக்கதியம் என்பவற்றுக்கும் சமகத்துக்கும் உள்ள உறைவு ததபாடர்பபாக ஆழமபாகச் சதிந்ததித்து 
எழுததியவர் இவர். மத்து(1970),மபார்க்சதியமும்இலக்கதியமும் - சதில பநபாக்குகள் 
(1975),தசங்கபாவலர் தரலவர் பயசநபாதர் (2000) ஆகதிய ததபாகுப்புகளபாக தவளளவந்துள்ள 
இவருரடய கட்டுரரையபாக்கங்கள்  ததிறைனைபாய்வவியல் ஆர்வலர்களுக்குப் தபருவவிருந்தபாக 
அரமவனை.

 பததிவுகள் ©  2020



125                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

   மகபாஜனைபாவவின் பரழய மபாணவரும் இலங்ரக நதிர்வபாக பசரவத்துரறையவில் 
பல்லபாண்டுகள் பணவியபாற்றைதி ஓய்வுதபற்றுள்ளவருமபானை ததிரு. க.சண்முகலதிங்கம் அவர்கள் 
அரைசதியல்,சமக அறைதிவவியல் ஆகதிய துரறைகளளல் ஆழ்ந்த ஈடுபபாடுதகபாண்டவர். குறைதிப்பபாக 
ஐபரைபாப்பவிய நவவீனை அரைசதியற்சதிந்தரனைகரள நுனைளத்து பநபாக்கதி வவிமர்சனைமுரறைரமயவில்  
எடுத்துரரைக்கும் ஆய்வபாளர்,இவர். இவ்வபாறைபானை அறைதிவுத்துரறைப் புலரமயூடபாகத் தமதிழ் 
இலக்கதிய வவிமர்சனைத்ததிலும் இவர் அடிபததித்தவர். அந்பதபானைளபயபா கதிரைபாம்சதி மற்றும் அல்தூசர்
ஆகதிபயபார் ததபாடர்பபாக இவர் தந்துள்ள அறைதிமுகங்கள் சமகபால தமதிழ் இலக்கதியத்; 
ததிறைனைபாய்வுத் தளத்ரத வளம்படுத்ததி நதிற்பனை. இவருரடய இவ்வரகக் கட்டுரரைகள் 
அடங்கதிய நூல்: நவவீனை அரைசதியற் சதிந்தரனை - ஓர் அறைதிமுகம் (2009) 

    மகபாஜனைபாவவின் மபாணவரைபானை மயவிலங்கூடலுர்ர் த.கனைகரைத்ததினைம் அவர்களளன் 
இலக்கதியநதிரலப்;பங்களளப்பு என்றைவரகயவில் முக்கதியமபாகக் குறைதிப்பவிடத்தக்க ஒன்று அவர்   
சதிங்களஇலக்கதியம்  – தமதிழ் இலக்கதியம் ஆகதியவற்றுக்கு உறைவுப்பபாலமபாக 
அரமந்தரமயபாகும். இவ்வரகயவில் பசதுபந்தனைம் என்றை அவருரடய ததபாகுப்பு 
முக்கதியமபானைது.

    பமபல குறைதிப்பவிட்படபாருள் ததல்லதியூர் நடரைபாசபா அவர்கள் புரனைகரதத்துரறை  உட்படப் 
பல்பவறு எழுத்துத்துரறைகளளல் ஈடுபட்டவருங்கூட. ‘தபகௌரைபாணவிக வவித்தகர்’ பவிரைமஶ்ரீ  வ. 
குகசர்மபா அவர்கள் பல  சதிறுகரதகள் எழுததியுள்ளபார்.

    1940 கள் முதல் 70 கள் வரரையபானை கபாலப்பகுததியவில்  மகபாஜனைபா சபார்ந்ததியங்கதியவர்களளல்
கரல இலக்கதியத் துரறைகளளல் சதிறைப்புறைச் தசயற்பட்டு நதின்றைவர்கள் என்றைவரகயவில் 
பமற்சட்டியவர்கரளத்தவவிரை பமலும்சதிலர்  இங்கு நமது கவனைத்துக்கு வருகதின்றைனைர். ததிரு. ஏ
. தசல்லத்துரரை,பண்டிதர் சதி.அப்புத்துரரை, ரசவப்புலவர் சதி . தசல்லத்துரரை, பபரைபாசதிரியர்  
சபபா.தஜயரைபாசபா ஆகதிபயபார் இவ்வரகயவில் குறைதிப்பவிடத்தக்க முக்கதியத்துவமுரடபயபாரைபாவர். 
1940 களளன் பவிற்பகுததியவில் மகபாஜனைபாவவில்  பட்டதபாரி ஆசதிரியரைபாகத் ததிகழ்ந்தவரைபானை  ததிரு.ஏ. 
தசல்லத்துரரை அவர்கள்  இரசயறைதிவும் நபாடகத் ததிறைனும் வபாய்த்தவரைபாவபார். இவரின் 
தநறைதிப்படுத்தலதில் சபபா முதலதியபார் ,துபரைபாகதி யபார் ?  ஆகதிய நபாடகங்கள்  அக்கல்லூரியவில் 
அரைங்பகற்றைப்பட்டனை.

     1940 களளன் ஈற்றைதில் பவிற்பகுததியவில்  மகபாஜனைபாவவில் பயவின்றைவர்களளல் ஒருவரைபானை 
பண்டிதர் சதி.அப்புத்துரரை அவர்களும்  1970இல் சதில மபாதங்கள் மகபாஜனைபாவவில் 
கற்பவித்தவரைபானை ரசவப்புலவர் . சதி . தசல்லத்துரரை அவர்களும் சமயம் மற்றும் 
கரல,இலக்கதியத்துரறைகளளல் தனைளக்கவனைம் தசலுத்ததிநதிற்பவர்களபாவர். இத்துரறைசபார் 
தசயற்பபாடுகளளல் ‘இரைட்ரடயர்’ எனைத்தக்க வரகயவில் இரணந்து  தசயற்படும் இவர்கள் 
ஈழத்துத்  தமதிழ்ப் புலரமமரைபவின் சமகபால ஆளுரமகளபாகத் தம்ரம இனைங்கபாட்டி 
நதிற்பவர்களுமபாவர்.  இவர்கள் நவவீனை கரல இலக்கதியச் சூழலுடனும் -குறைதிப்பபாக குழந்ரத 
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இலக்கதியத் துரறையுடன் -தநருக்கமபானை உறைவுதகபாண்டவர்களபாவர். ரசவப்புலவர் அவர்கள் 
நபாடகத் துரறையவிலும் ஈடுபபாடு கபாட்டிநதிறைபவர்.

     சமகபாலக் கரல இலக்கதியச் தசயற்பபாடுகள் சபார்ந்த சதிந்தரனைக்களமபாக  1980 களளல் 
‘வலதிகபாமம்-வடக்கு’ச் சூழரல ரமயப்படுத்ததி உருவபானை ‘ ததல்லதிப்பரழக் கரல 
இலக்கதியக்களம்’ என்றை அரமப்ரபத் ததபாடக்கதியவர்களளல்;  முக்கதியமபானைவர்கள் இவர்கள். 
இன்றுவரரை ததபாடரும்  இக்களச் தசயற்பபாடுகள் இவர்களது தசயல்ததிறைனுக்கச் சபான்று 
பகர்வனை. பண்டிதர் சதி.அப்புத்துரரை அவர்களபால் அண்ரமக்கபாலத்ததில்(2007-8 ஆம் 
ஆண்டுகளளல்)  இக்களத்தபால் தவளளயவிடப்பட்டதபானை ,இருபதபாம் நூற்றைபாண்டில் வபாழ்ந்த 
ஈழத்துத் தமதிழ்ப் புலவர் வரைலபாறு  (பபாகங்கள்  1,2)என்றை நூலபாக்கம் மகபாஜனைபாவவின் 
இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்துக்குப் தபருரம பசர்ப்பதபானை ஆய்வுச் தசயற்பபாடபாகும்.

     1960 களளல் மகபாஜனைபாவவில் படித்தவர்களளல் ஒருவரைபாக அறைதியப்படும் ததிரு சபபா. 
தஜயரைபாசபா அவர்கள் 70களளல் ஆரைம்பத்ததில் சதிலகபாலம் அங்கு ஆசதிரியப்பணவி 
புரிந்தவருமபாவபார்.  படிப்பவித்தவரை. கல்வவித்துரறையவில் புலரமதபற்றுக் கலபாநதிததியபாக உயர்ந்த
இவர் அத்துரறையவில் பல்கரலக்கழகப்   பபரைபாசதிரியரைபாகவும் ததிகழ்ந்தவரைபாவபார். 
கல்வவியவியலசபார்  பமரலத்பதயச்  சதிந்தரனைகரளத் தமதிழுக்கு இட்டுவரும் தபரு 
முயற்சதியவின் ஒருகூறைபாக அந்நபாடுகளளன் கரல,இலக்கதியப் பபார்ரவகரளத் தமதிழ்ச் 
சூழலுக்குப் பல்லபாண்டுகளபாகத் ததபாடர்ந்து  அறைதிமுகம் தசய்வுவருபவர் இவர். குழந்ரதக் 
கவவிரதத் துரறையவிலும் இவர் நபாட்டங்தகபாண்டுள்ளபார்.

          மகபாஜனைபாவவிபல   1960 களளன் பவிற்பகுததியவிபல ஒரு புததிய இலக்கதிய பரைம்பரரை 
ஒன்று  முரளவவிட்டது. மகபாஜனைபாவவின் நபாடகங்களளற் பங்குபற்றைதி நடித்தவர்களும் மற்றும் 
புரனைகரத கவவிரத நபாடகம் முதலதியவற்றைதில் ஈடுபபாட்ரட வளர்த்துக்தகபாண்டவர்களுமபானை 
மபாணவர்களுட் சதிலர் இலக்கதியத்துரறைகளளல் அடிபததித்தனைர்.  இவ்வரகயவில் மபாரவ. ததி. 
நதித்ததியபானைந்தன், ததிருமததி பகபாகதிலபா மபகந்ததிரைன், கலபாநதிததி தககௌசல்யபா சப்பவிரைமணவியன், 
பபரைபாசதிரியர் கலபாநதிததி  நபா.சண்முகலதிங்கன் மற்றும் பவல் அமுதன், கலபாநதிததி 
மு.க.சதிவகுமபாரைன், குரும்பசதிட்டி பக.எஸ் சதிவகுமபாரைன் எனை இவர்களளன் தபயர்ப்பட்டியல் 
நவீளும.

     ததிரு மபாரவ ததி. நதித்ததியபானைந்தன் அவர்கள் கவவிரத,புரனைகரத மற்றும்   நபாடகம் 
ஆகதிய துரறைகளளல் ஈடுபட்டவர். புலம்தபயர் இலக்கதியச் சூழலதில் முக்கதிய 
பரடப்பபாளளகளுள் ஒருவரைபாகத் ததிகழ்பவர் இவர். 60 களளல் மகபாஜனைபாவவில் கற்று,பவின்னைர் 
அங்கு பலகபாலம் ஆசதிரியரைபாகப் பணவியபாற்றைதியவரைபானை பகபாகதிலபா சதிவசப்பவிரைமணவியம் 
(பவின்னைபாளளல் ததிருமததி பகபாகதிலபா  மபகந்ததிரைன் அவர்கள் புரனைகரத மற்றும் நபாடகம் ஆகதிய 
துரறைகளளல் மதிகுந்த ஈடுபபாடுதகபாண்டவர். கவவிரத மற்றும் அறைதிவவியல் ஆக்கங்கள் 
எழுதுவததிலும் கவனைம் தசலுத்ததியவர். அவருரடய எழுத்தபாக்கங்கள் பலவும் 
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நூலுருப்தபற்றுள்ளனை. ஈழத்து நபாடகத்துரறையவில் !970 களளல் புததியவரைவபாக அரமந்த நபாடக 
அரைங்கதியல் கற்ரகதநறைதிக்குள் தன்ரனை ஈடுபடுத்ததிக்தகபாண்டதன் மலம் மகபாஜனைபாவவின் 
நபாடகத்துரறைக்குப் புததிய பரிமபாணத்ரத ஏற்படுத்ததியவர். இவர் முற்சட்டிய ‘ 
ததல்லதிப்பரழக் கரல இலக்கதியக் கள’த்ததின் ததபாடக்க உறுப்பவினைர்களுள் முக்கதியமபானை 
ஒருவர் என்பதும் அதரனை இன்றுவரரை ததபாடர்ந்து இயக்கதிவருபவர் என்பதும் இங்க 
குறைதிப்பவிடப்படபவண்டியமுக்கதிய தசய்ததிகளபாகும். ‘கரலஞர்’ மற்றும் ‘இலக்கதியவபாததி’ ஆகதிய 
நதிரலகளுக்கு பமலபாக, தபண்ணவியம்(Feminism) மற்றும் சகீர்மதியம் (Counciling)  ஆகதியரவ 
சபார்ந்தும் அவருரடய சமகத்ததபாடர்புநதிரல வவிரிந்து தசன்றுளது. இவ்வரகயவில் பகபாகதிலபா
அவர்கள் மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்ரத முன்தனைடுத்துவரும்  முக்கதிய 
ஆளுரமகளுள் ஒருவர் என்றை கணவிப்புக்குரியவரைபாகதிறைபார்.

     இவரின் சமகபாலத்ததில் மகபாஜனைபாவவில் பயவின்றை  தககௌசல்யபா ஜம்புபகஸ்வரைக் குருக்கள்
அவர்கள் (பவின்னைபாளளல் ததிருமததி கலபாநதிததி  தககௌசல்யபா சப்பவிரைமணவியன்) இரச மற்றும் 
நபாடகம் – அரைங்கதியல் ஆகதிய துரறைகளளல் தனைது புலரமரய வளர்த்துக்தகபாண்டவர். 
இரசத்துரறையவில் கலபாநதிததிப்பட்டம் தபற்றைவரைபானை இவர் அத்துரறையவில்  ததபாடர்ந்து 
நுண்ணபாய்வுகரள பமற்தகபாண்டுவருபவர். இவற்றுக்கு பமலபாக,  ‘இதழதியல்  மற்றும் 
தபபாதுசனைத் ததபாடர்பவியல்’ என்றை  துரறையவிலும் தனைளக்கவனைம் தசலுத்ததிய இவர் 
அத்துரறையவில்  முதுகரலப் பட்டம் தபற்றைவருமபாவபார். தமதிழகப் பல்கரலக் கழகங்களளன் 
கலபாநதிததிப்பட்ட ஆய்பவடுகரள மததிப்பபீட்டறைதிக்ரக வழங்கும்  தவளளநதிரலத் பதர்வபாளர் 
(External Examiner) ஆகவும்  இவர் ததிகழ்ந்துவருகதிறைபார்.   பமற்சட்டிய ‘ததல்லதிப்பரழக் கரல 
இலக்கதியக்கள’த்ததின்  ததபாடக்க உறுப்பவினைர்களளல் முக்கதியமபானைவர்களளல் இவரும் ஒருவர் 
என்பதும் இங்கு குறைதிப்பவிடத்தக்கது. இவர் தமது  துரணவரைபானை கலபாநதிததி நபா. சப்பவிரைமணவியன்
அவர்கபளபாடு இரணந்து எழுததிய இந்ததியச் சதிந்தரனை மரைபு(1993, 96) என்றை நூல் இந்ததியப் 
பல்கரலக்கழகங்கள் சதிலவற்றைதில் உயர்பட்டங்களுக்கபானை பபாடநூலபாகக் தகபாள்ளப்பட்டுளது. 
இவர் பமற்குறைதித்த புலரமசபார் தசயற்பபாடுகபளபாடு  நூற்பததிப்பு மற்றும் ததிறைனைபாய்வு ஆகதிய 
துரறைகளளலும்  தனைது ஆளுரமரய வவிரிவுபடுத்ததி வருகதிறைபார். 

    யபாழ்ப்பபாணப்பல்கரலக்கழகத்ததின் துரணபவந்தரைபாகத் ததிகழ்ந்த  பபரைபாசதிரியர் கலபாநதிததி 
நபா.சண்முகலதிங்கன் அவர்கள்  60களளல் மகபாஜனைபாவவில் பயவின்றைவர். சமகவவியல் துரறையவில்
புலரமதபற்றுள்ள இவர் அத்துரறைசபார்ந்து பல நூல்கரளயும் கட்டுரரைகரளயும் 
தவளளயவிட்டுள்ளபார். பரடப்புநதிரலயவிபல இவர்,இரசப்பபாடல்,கவவிரத,சதிறுகரத 
ஆகதியவற்றைதில் ஈடுபபாடுகபாட்டிவருபவர். ‘இலங்ரகவபாதனைபாலதி’ தவளளயவிட்ட 
இரசத்தட்டுகளளல் இவருரடய தன்னுணர்ச்சதிக் கவவிரதகள்; சதில பததிவபாகதியுள்ளனை.17 
உயர்கல்வவிநதிர்வபாகதியபாகப் பணவிபுரியும்  இப்பபரைபாசதிரியர் ஒரு கரலஞரைபாகவும் 
ததிகழ்பவரைபாவபார். மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதியமரைபுக்கு தபருரம பசர்த்து நதிற்பவர்களளல் 
முக்கதியமபானை ஒருவரைபாக இவர் ததிகழ்கதிறைபார். 
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     புரனைகரத நபாடகம் ஆகதிய துரறைகளளல் பல ஆக்கங்கரள எழுததி தவளளயவிட்டுள்ள  
ததிரு. பவல் அமுதன் அவர்கள் தகவம் (தமதிழ்க்கரதஞர்வட்டம் ) என்றை அரனைத்ததிலங்ரக 
நதிரலயவிலபானை அரமப்பவின் முக்கதிய தூண் ஆவபார். அவ்வரகயவில் இலக்கதிய இயக்கச் 
தசயற்பபாட்டபாளர் என்றை கணவிப்புக்கும் உரியவர்.

    60 களளல் மகபாஜனைபாவவில் பயவின்று பவின்னைர் அங்கு ஆசதிரியரைபாகவும் பணவியபாற்றைதியவரைபானை  
கலபாநதிததி.மு.க.சதிவகுமபாரைன் அவர்கள் குரும்பசதிட்டி கதிரைபாமத்ததின் இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்ததில் 
வந்தவர். இப்தபபாழுது தஜர்மனைளயவில் வததியும் அவர், தந்ரதயபார் முன்னைர் ஈழத்ததில் 
தவளளயவிட்ட தவற்றைதிமணவி  என்றை சஞ்சதிரகரய தஜர்மனைள மண்ணவில் ததபாடர்ந்து 
தவளளயவிட்டு வருகதிறைபார்.

     70 களளன் ஆரைம்ப ஆண்டுகளளல் மகபாஜனைக் கல்லூரியவிபல பயவின்றைவரைபானை ததிரு.  குரு 
அரைவவிந்தன் அவர்கள் அக்கபாலகட்டத்ததிபலபய எழுத்துலகதில் அடிபததித்தவர். சமகபாலத்ததில் 
யபாழ்ப்பபாணச்சூழலதின் ‘கல்லூரி மபாணவர் இலக்கதியமன்றைங்’களுடன் ததபாடர்புதகபாண்டு 
இலக்கதிய ஆளுரமரய வளர்த்துக்தகபாண்டவர். 90 களளலதிருந்த புலம்தபயர் சூழலதிபல முக்கதி
பரடப்பபாளளயபாகத் தன்ரனை இனைங்கபாட்டிநதிற்பவர். 

    1940 - 70 கபாலப்பகுததியவில் மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதியப் பபாரைம்பரியம் உயவிபரைபாட்டத்துடன் 
ததபாடர்ந்தது என்பரத பமபல பநபாக்கதிபனைபாம். அத்ததபாடர்ச்சதியவிபல  பரடப்புநதிரல,குழந்ரத
இலக்கதிய முயற்சதி,ஆய்வு மற்றும் ததிறைனைபாய்வுச் தசயற்பபாடுகள்,தமபாழதிதபயர்ப்பு,இதழதியல் 
மற்றும் வபாதனைபாலதி ஆகதிய ததபாடர்புசபாதனைநதிரலகள்,கரல இலக்கதிய நதிறுவனை அரமப்புச் 
தசயற்பபாடுகள் முதலபானை பல தளங்களளல் மகபாஜனைபா மரைபவின் இலக்கதிய ஈடுபபாடு 
வவிரிவுதபற்றுச்தசன்றைது என்பதும் சபான்றுகளளனூடபாக உணர்த்தப்பட்டது.  அத் ததபாடர்பவிற் 
தசயற்பட்டுநதின்றைவர்களுள் முக்கதியமபானைவர்கள் என்றை கணவிப்புக்குரிய  சதிலர்பற்றைதிய சருக்கக்
கணவிப்பபீடுகளும் முன்ரவக்கப்பட்டனை. (அவர்களுட்  சதிலரின் ஆளுரமதவளளப்பபாடுகள் 
1970 க்குப் பவிற்பட்டகபாலங்கரளச்  சபார்ந்தனைபவதயனைளனும் அவர்கள் மகபாஜனைபாவுடன் மபாணவ
மற்றும் ஆசதிரிய நதிரலகளளல் ததபாடர்புதகபாண்டிருந்த ஆரைம்ப கபாலகட்டத்ரத 
கருத்துட்தகபாண்பட பமபல சட்டப்பட்டனைர்.)
   
  4.2. எழுபதுகளளன் மத்ததியவிலதிருந்து  ஒரு புத்ததழுச்சதி 

    பமற்சட்டியவபாறு  மறுமலர்ச்சதிக் கபாலம் முதல் இலக்கதியத்துரறையவில் ததபாடர்ச்சதியும் 
தளவவிரிவும் எய்ததிவந்துள்ள மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதிய இயங்குநதிரலயவில் 1970 களளன்; 
மத்ததியவில் புததியததபாரு தசயலூக்கம் உருவபானைரத வரைலபாறு உணர்த்ததிநதிற்கதிறைது. 
குறைதிப்பபாக,நபாம் பமபலபநபாக்கதிய புலவர் நபா. சதிவபபாத சந்தரைனைபார்,ததிருவபாளர்கள் 
தச.கததிபரைசர்பவிள்ரள, த.சண்முகசந்தரைம், மயவிங்கூடலூர்.பவி.நடரைபாசன், ஆ.சதிவபநசச்தசல்வன்  
முதலதிபயபாரும் தச.இரைபாஜகுபலந்ததிரைன் முதலபானை சமகபால ஆசதிரியர்களும் தந்த  ஊக்கமும் 
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வழதிகபாட்டலும் 1960 களளபல மகபாஜனைபாவவின் மபாணவர்கள் மத்ததியவிபல இலக்கதிய ஆர்வத்ரத 
ஆழமபாக வவிரதத்தனை. இந்த வவிரத முரறையபாக முரளவவிட்டுப்பயவிரைபாகதிப் பலன் தரைத் 
ததபாடங்கதியரத பமபல நபாம்பநபாக்கதிய ததிரு.மபாரவ. நதித்ததியபானைந்தன், ததிருமததி பகபாகதிலபா 
மபகந்ததிரைன், கலபாநதிததி தககௌசல்யபா சப்பவிரைமணவியன், பபரைபாசதிரியர் கலபாநதிததி  
நபா.சண்முகலதிங்கன் மற்றும் பவல் அமுதன், கலபாநதிததி மு.க.சதிவகுமபாரைன் முதலதியவர்களளன் 
இலக்கதிய இயங்குநதிரலகளளனூடபாகத் ததளளந்துதகபாள்ளலபாம். 

     இவ்வபாறைபானை வரைலபாற்றைதியக்கத்ததிபல 1972இல் பபாவலர் துரரையப்பபாபவிள்ரள 
நூற்றைபாண்டுவவிழபா தகபாண்டபாடப்பட்டதும் அததில் பபாவலர் துரரையப்பபாபவிள்ரள நூற்றைபாண்டு  
நதிரனைவுமலர் தவளளயவிடப்பட்டதுமபானை நதிகழ்வுகள் புததியததபாரு எழுச்சதிக்குக் கட்டியம் 
கூறுவனைவபாக அரமந்தனை.  ஈழத்து இலக்கதிய வரைலபாற்றைதில் மகபாஜனைக் கல்லுர்ரிக்கு ஒரு 
‘தனைள இடம்’ உளது என்பரத பமற்படி மலரில் இடம்தபற்றை எழுத்துகள் உணர்த்ததிநதின்றைனை. 
அந்த ‘வரைலபாற்று இட’ த்ரதப் பபணவிக்தகபாள்ளபவண்டும் என்றை உணர்வுந்துதல் அக் 
கல்லூரியவில் பணவியபாற்றைதிய ஆசதிரியர்கள் மற்றும் மபாணவர்கள் ஆகதிபயபாரிடம் 
உருவபாகத்ததபாடங்கதியது. இதன் பபறைபாக மபாணவர்களளரடபய இலக்கதிய ஆர்வத்ரத 
வளர்ப்பதற்கபானை பல்வரகச் தசயன்முரறைகள் கல்லுர்ரிநதிர்வபாகத்தபால் 
முன்தனைடுக்கப்பட்டனை. கவவிரதப்பபபாட்டி,சதிறுகரதப் பபபாட்டி முதலதியவற்ரறை 
நடத்தவது,அவற்றைதில் பதர்வபாகும் ஆக்கங்கரள நூல்வடிவவில் 
தவளளக்தகபாணர்வது,இதழ்தவளளயபீட்டு முயற்சதிகளளல் மபாணவர்கரளத் துர்ண்டிச் 
தசயற்படுத்துவது முதலதியனைவபாக இச் தசயன்முரறைகள் அரமந்தனை.

      சமகபாலத்ததில் உயர்கல்வவிப்  பபாடத்ததிட்டமபாக அரமந்ததிருந்த ‘பதசதிய உயர் கல்வவிச் 
சபான்றைதிதழ் கற்ரக தநறைதி’(H.N.C.E) க்கபானை கல்வவியவில் மபாணவர் தசயலூக்கத்ரத 
ரமயப்படுத்துவதபானை தசயல்ததிட்டப்பணவி என்றை ஒரு பகுததி அரமந்ததிருந்தது. மகபாஜனைக் 
கல்லூரி நதிர்வபாகம் இதற்கபானை தசயற்பபாடுகளளல் இலக்கதியத்ரத முன்னைளரலப்படுத்ததியது. 
சூழலதிலுள்ள இலக்கதியவபாததிகள் ததபாடர்பபானை தகவல்கரளத் பதடித்ததிரைட்டல், 
அவற்றைதினூடபாக ஒப்பரடகள் தயபாரித்தல் என்பனைவபாக இவ்வரகச் தசயல்ததிட்டக்கல்வவி 
அக்கல்லுர்ரியவில் வடிவரமக்கப்பட்டது. புலவர் சதிவபபாத சந்தரைனைபார் மயவிலங்கூடலூர் 
பவி.நடரைபாசன் முதலதிய ஆசதிரியர்கள் மபாணவர்கரள இச்தசயற்பபாடுகளளல் வழதிநடத்ததினைர்.

இக்கபாலகட்டத்ததில் மகபாஜனைபாவவின் அததிபர்களபாகத் ததிகழ்ந்த பலரும்  மபாணவர்களளன் 
இலக்கதியச்தசயற்பபாடுகளுக்குப் பபரூக்கமளளத்நதின்றைனைர் என்பதும் இங்கு 
குறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய முக்கதியதசய்ததியபாகும். அக்கபாலப்பகுததியவில் அததிபரைபாகத் 
ததிகழ்ந்தவர்களளல் ஒருவரைபானை ததிரு. தபபா. கனைகசபபாபததி அவர்கள் இலக்கதிய ஆர்வங்தகபாண்ட 
மபாணவர்கரள அவர்களளன் வகுப்பரறைகளுக்பக தசன்று பபாரைபாட்டி ஊக்கமளளத்து நதின்றைவர் 
என்பதும் இங்கு நதிரனைவவில் தகபாள்ளப்படபவண்டிய ஒரு வரைலபாற்றுத் தகவல் ஆகும்.18.

 பததிவுகள் ©  2020



130                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

     இவ்வபாறைபானை பவின்புலத்ததிபல, பரடப்பபாளுரமக்கு ஊக்கமளளக்கும் வரகயவில்  
கல்லூரியவில் நரடதபற்றுவந்த பபபாட்டிகள்; மலம் மபாணவர்கள் பலர் இலக்கதியத்துரறையவில்
தவீவவிரை ஈடுபபாடுகபாட்டினைர். பரடப்பு மற்றும் சஞ்சதிரக உருவபாக்கம் ஆகதிய  தளங்களளல் 
இவர்களளன் ஆர்வம் தசயற்படத் ததபாடங்கதியது. இவ்வரகயவில் இக்கபாலப்பகுததியவில் 
இலக்கதியத் துரறைகளளல் அடிபததித்த மபாணவர்கள் என்றை வரகயவில், 
தபபா.இரைகுபததி, .நபாபகஸ்வரைன், சதி.பச.சண்முகநபாதன், ச.சரைவணபவன், ஶ்ரீகததிர்கபாமநபாதன், 
பசரைன், ஆதவன், நபா.சபபசன், வவிஜபயந்ததிரைன், அ.ரைவவி, பபாலசூரியன்,யுவபனைஸ்வரி (ஊர்வசதி), 
ததிருமகள், சதந்ததிரைச் தசல்வவி எனை ஒரு தபயர்வரிரச ததபாடர்கதிறைது.  

     1977ஆம் ஆண்டில் உயர்வகுப்பு மபாணவர்களளரடபய நடத்தப்பட்ட சதிறுகரதப் 
பபபாட்டிகளளல் பரிசதபற்றை கரதகள் இளம் முல்ரல என்றை ததபாகுப்பபாக நூலுருப்தபற்றைனை. 
இந்நூலுருவபாக்க முயற்சதிக்கு பவின்புலமபாக நதின்று தசயற்பட்வர் ஆசதிரியர் 
ததிரு.த.சண்முகசந்தரைம் அவர்கள். இதரனை அடுத்து 1981இல் இவர்கள் என்றை தரலப்பவிலபானை 
சதிறுகரதத் ததபாகுப்பு மபாணவர்களபால் தவளளயவிடப்பட்டது. இவ்வபாக்கத்ததிற்குப் 
பவின்னைணவியவிலதிருந்து தசயற்பட்டவர் ஆசதிரியர் தச. இரைபாஜகுபலந்ததிரைன் அவர்களபாவர்.   இத் 
ததபாகுததிகளளன் கரதகள் பலவும் மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதியபபாரைம்பரியத்ததின்  பரடப்பபாளுரம
ததபாய்வவின்றைதித் ததபாடர்கதின்றைது என்பரத உறுததிதசய்வனைவபாக அரமந்தனைவபாகும். 

     மகபாஜனைபாவுக்தகனைச் சதிறைப்பபானை ரகதயழுத்துச் சஞ்சதிரக மரைபு இருக்கதின்றைது எனைவும் 
மகபாஜனைப்பரடப்பபாளளகளளன் பயவிற்சதிக்களங்களபாக அவற்ரறைக் குறைதிப்பவிடலபாம் எனைவும் 
கலபாநதிததி நபா. சண்முகலதிங்கன் குறைதிப்பவிடுவர்.19. இத்துரறையவில் மபாணவர்கரள 
வழதிப்படுத்ததியவர்களளல் முக்கதியமபானை  ஒருவரைபாக   ஆசதிரியர் ததிரு. ச.வவிநபாயகரைத்ததினைம் 
அவர்கள் ததிகழ்ந்துள்ளபார் என்றை தகவரலயும் இவர் பததிவுதசய்துள்ளபாரை.20.

    இக்கல்லுர்ரி மகபாஜனைன் என்றை இதரழ ஆண்டுபதபாறும் தவளளயவிட்டுவருகதிறைது. இது    
மபாணவர்களளன் எழுத்து முயற்சதிகளுக்கு முக்கதிய களமபாகத் ததிகழ்ந்துவருவது. 
மகபாஜனைனுக்குப் புறைம்பபாக மபாணவர்களபால் முதன் முதலதில் 1974இல் சங்கமம் என்றை 
தரலப்பவில் ஒரு சஞ்சதிரக தவளளயவிடப்பட்டது. தபபா.இரைகுபததி, க.நபாபகஸ்வரைன், 
சதி.பச.சண்முகநபாதன், ச.சரைவணபவன், ஶ்ரீகததிர்கபாமநபாதன் முhலதிய மபாணவர்களளன் 
முயற்சதியபால் தவளளவந்த இதழ்,இது. ததிரு. த.சண்முகசந்தரைம் மற்றும் ஆ.சதிவபநசச்தசல்வன்
ஆகதிபயபாரைரரை ஆபலபாசகர்களபாகக்தகபாண்டு தவளளவந்த  இவ்வவிதழதில் கரல, இலக்கதியம், 
அகழ்வபாரைபாய்ச்சதி, அறைதிவவியல் முதலபானை பல்துரறைகரளச்சபார்ந்த எழுத்தபாக்கங்கள் மற்றும் 
பநர்கபாணல்கள் என்பனை இடம்தபற்றைனை. உயர்ந்த தரைத்ரதப் பபணவிநதின்றை இச் சஞ்கரக 1974-
75 ஆம் ஆண்டுகளளல் சதில இதழ்கபள தவளளவந்து நதிரறைவுதபற்றுவவிட்டததனைளனும் ஈழத்து 
இலக்கதிய வரைலபாற்றைதில் நதிரலயபானை தடம்பததித்த ஒன்றைபாகும்.

    மகபாஜனைபாவவின் இதழதியல் வரைலபாற்றைதில் அடுத்து குறைதிப்பவிடத்தக்க முக்கதியத்துவமுரடய 
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சஞ்சதிரக புதுச ஆகும். உயர்வகுப்பு மபாணவர்களபானை ததிரு நபா. சபபசன், இளவபாரல 
வவிஜபயந்ததிரைன், பபாலசூரியன், அ.ரைவவி ஆகதிபயபாரரை ஆசதிரியர்களபாகக் தகபாண்டு 1980 களளல்  
தவளளவரைத் ததபாடங்கதிய இச்சஞ்சதிரக அவர்கள் பரழய மபாணவர்களபாகதிவவிட்ட 
நதிரலயவிலும்கூட ஆறு ஆண்டுகளுக்குபமல் ததபாடர்ந்து தவளளவந்தது.   “ஈழத்து 
இலக்கதியத்ததின் தரைமபானை பரைப்புகரள அததிகரிக்கவும்,அததிகரிக்கும் எண்ணத்ததில் முயலும் 
ஏரனைபயபாருக்குத் பதபாள்தகபாடுக்கவும் முன் நதிற்கதிபறைபாம்”  என்பது இதன் முதலபாவது 
இதழதில் ஆசதிரியர்களளன் முன்ரவப்பபாக அரமந்த பநபாக்கங்களளதலபான்றைபாகும். சமகபால 
ஈழத்ததிலக்கதியத்ததின் தரைம் ததபாடர்பபானைதும்  அததில் தபாங்கள் பங்களளப்புச்தசய்வதற்குள்ள 
வபாய்ப்புகள் ததபாடர்பபானைதுமபானை இக்குறைதிப்பபானைது மகபாஜனைக்கல்லூரி மபாணவருலகு சமகபால 
ஈழத்து இலக்கதியம் ததபாடர்பபாக எய்ததியவிருந்த ‘சதிந்தரனை முததிர்ச்சதி’ரய உணர்த்ததிநதிற்பதபாகும்.
பரடப்பவிலக்கதியம்,ததிறைனைபாய்வு மற்றும் ‘சமக –அரைசதியல்’ சதிந்தரனைகள்சபார் எழுத்துகள் 
எனைபவற்ரறைத் தபாங்கதி தவளளவந்த இச் சஞ்சதிரக சமகபால - 1980 களளன் - ஈழத்ததிலக்கதியச் 
தசல்தநறைதிரயக் கட்டரமப்பததில் முக்கதிய பங்களளப்புச்தசய்துள்ளது. 21

     பமற்சட்டியவபாறு 70களளன் மத்ததியவில் மகபாஜனைபாவவில் ஏற்பட்ட புத்ததழுச்சதியவினூடபாக 
இலக்கதியப் பவிரைபவசம் தசய்தவர்களளல் பலர் ததபாடர்ந்து தமது ஆளுரமகரள 
வளர்த்துக்தகபாண்டு மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்ததின் சதிறைப்ரப ஈழத்ததிலும் 
புலம்தபயர் சூழல்களளலும் பரைவச்தசய்துள்ளனைர் என்பரத வரைலபாறு ததளளவபாக 
இனைங்கபாட்டிநதிற்கதிறைது.

     சங்கமம் இதழதின் ஆசதிரியர் குழுசபார்ந்தவர்களும் கவவிஞர்களபாகவும் 
புரனைகரதயபாளர்களபாகவும் அக்கபாலப்பகுததியவில் எழுத்துத்துரறையவில் அடிபததித்பதபாரும்   
ஆகதிய அக்கபால மகபாஜனை இலக்கதியவபாததிகளுட் பலர் தமது கல்லூரி நபாட்களளன்பவின்னைரும் 
அவ்வத் துரறைகளளல் தவீவவிரைமபாக இயங்கதித் தமது ஆளுரமரய நதிறுவவிக்தகபாண்டனைர். 
அவர்களுள் ஒருசபாரைபார் புலம்தபயர் சூழல்களளலும் ததபாடர்ந்து இலக்கதிய முயற்சதிகரள 
முன்தனைடுத்துவருகதின்றைனைர். ததிரு க. நபாபகஸ்வரைன்,பசரைன்,நபா.சபபசன்,அ.ரைவவி(அ. 
இரைவவி),இளவபாரல வவிஜபயந்ததிரைன் முதலதிய பலரரை இவ்வரகயவிற் தபயர்சட்டிக் 
குறைதிப்பவிடலபாம்.

    இவர்களுள் ததிரு க. நபாபகஸ்வரைன் அவர்கள் தமதிரழச் சதிறைப்புப்பபாடமபாகப்பயவின்று 
அத்துரறையவில் கலபாநதிததிப் பட்டம் ஈட்டியவர். ஈழத்ததில் பல்கரலக்கழகமட்டத்ததில்  
தமதிழதியலபாய்ரவ முன்தனைடுப்பதன் மலம் மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்ரதத் 
ததபாடர்கதிறைபார். ததிரு. தபபா இரைகுபததி அவர்கள் ததபால்லதியலதில் கலபாநதிததிப்பட்டம் தபற்று  
அரனைத்துலகமட்டத்ததில் ஒரு ஆய்வறைதிஞனைபாகத் தனைது ஆளுரமரய வவிரிவுபடுத்ததியுள்ளபார் 
மஹெபாகவவியவின் புதல்வபாரைனை பசரைன் அவர்கள் தந்ரதயபார் வழதியவில் ஒரு கவவிஞரைபாகத் 
ததிகழ்வபதபாடு ‘இதழதியல்’ மற்றும் ‘சமகவவியல்’ துரறைகளளல் இன்று அரனைத்துலக 
மட்டத்ததில் கவனைத்துக்குரிய ஒருவரைபாகத் தமது ஆளுரமரய வவிரிவுபடுத்ததியுள்ளவர். 
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சபபசன், இரைவவி, இளவபாரல வவிஜபயந்ததிரைன் மற்றும் ஆதவன்  முதலதிபயபார் ஐபரைபாப்பவிய 
நபாடுகளளல் புகலதிட வபாழ்ரவ பமற்தகபாண்ட நதிரலயவில் கடந்த பல ஆண்டுகளபாகப் 
புலம்தபயர் இலக்கதியத்துரறையவில் தனைளக்கவனைம் தசலுத்ததிவருகதின்றைனைர். இரைவவி அவர்கள் 
எழுததியுள்ள கபாலம் ஆகதிவந்த கரத(2003) என்றை ஆக்கம் சயவரைலபாற்றுப்பபாங்கதில் 
யபாழ்ப்பபாணச் சூழலதின் கடந்த அரரைநூற்றைபாண்டுச் சமக வரைலபாற்றைதியக்கத்ரத ஒரு 
சதிறுவனுரடய பபார்ரவயூடபாக நதிரனைவுக்கு இட்டுவருவது.ஈழத்துப் புரனைகரதத் துரறையவின்
புலம்தபயர் சூழல்சபார்  இயங்குநதிரலயவின் முக்கதிய வரகமபாததிரிகளுதளபான்றைபாகக் 
கணவிப்தபய்ததியுள்ள ஆக்கம் இது.

    மகபாஜனைபாவவிபல  1970 களளன் மத்ததியவில் உருவபானை புத்ததழுச்சதி 80 களளன் பவிற்பகுததிவரரை 
ததபாடர்ந்தது. 80-90 கள்  கபாலப்பகுததியவில் ஓளரவ, ஶ்ரீரைஞ்சனைள(பவின்னைபாளளல் ஶ்ரீரைஞ்சனைள 
வவிபஜந்ததிரைபா), “இளங்பகபா ”(மு.மததிமபாறைன்) பவிரைணவன் மபகந்ததிரைரைபாஜபா, பபா.மகபாலதிங்கசதிவம், 
பபா.பபாரைததி முதலதிய பலர் மகபாஜனைக் களத்ததினூடபாகஇலக்கதிய உலகதில்அடிபததித்தனைர்.   

    80 களளன் ஈற்றைதில் ஈழத்தமதிழர்களளன் பபபாரைபாட்ட உணர்வும் அதற்தகததிரைபானை அரைசதின் 
இரைபாணவ நடவடிக்ரககளும் வவீறுதகபாண்ட நதிரலயவில் பபபார்ச்சூழல் கல்லூரிரய  
இடம்தபயரைரவத்தது. இதன்கபாரைணமபாக இலக்கதியம்  உட்பட அக்கல்லூரியவின் பல்வரக 
இயங்குநதிரலகளளலும்  தசயற்பபாடுகளளலும்  பபாததிப்புகள் எற்பட்டனை.

   அந்நதிரலரமகளளலுங்கூட அக்கல்லுர்ரி தனைது இலக்கதிய உணரைபவபாட்டத்ரதத் 
ததபாடர்ந்து பபணவிவந்துளது. அண்ரமக்கபாலத்ததில் அக்கல்லூரி மமீளவும் ததல்லதிப்பரழயவில் 
தனைது பபாரைம்பரிய தளத்ததில இயங்கத் ததபாடங்கதியுள்ளது. இந்நதிரலயவில் அதன் இலக்கதிய 
பபாரைம்பரியம் மமீளவும் அதன் ரமயக்களத்ததிலதிருந்து புத்ததழுச்சதிதபறும் என்பது இலக்கதிய 
ஆர்வலர்களளன் எததிர்பபார்ப்பபாகும்
  
 5. புலம்தபயர் இயங்குநதிரலயவில்…

    மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் இலக்கதிய பபாரைம்பரியம் கடல்கடந்த நதிரலயவில் புகலதிட 
நபாடுகளளல் உயவிபரைபாட்டத்துடன் ததபாடர்வரதக் கடந்த கபால்நூற்றைபாண்டு வரைலபாற்றைதி 
யக்கத்ததில் ததளளவபாகபவ இனைங்கபாண முடிகதின்றைது. இக்கட்டுரரையவின் ததபாடக்கப்பகுததியவில் 
நபாம் ஏலபவ சட்டியதுபபபால உலகநபாடுகள் பலவற்றைதிலும் வபாழும் ஈழத்தமதிழ் 
இலக்கதியவபாததிகளுள் குறைதிப்பவிடத்தக்க ததபாரகயவினைர் தம்ரம,‘மகபாஜனை இலக்கதிய 
பபாரைம்பரியத்ததினைர்’ எனை ‘உரிரமயுணர்வு’ டனும் தபருரமயுடனும் அரடயபாளப்;படுத்ததி 
நதிற்பவர்களபாவர்.

     இவ்வபாறைபாக புலம்தபயர் நபாடுகளளல் இயங்கதிவரும் மகபாஜனை இலக்கதிய 
பபாரைம்பரியத்ததினைருட் பலரும் கரல, இலக்கதியம் ஆகதிய துரறைகளளல்  
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அரனைத்துலகநதிரலயவில் நதிகழ்ந்துவரும் வளர்ச்சதிப் பரிமபாணங்கரளயும் நன்கு ததரிந்து 
ததளளந்து தசயற்பட்டுவருகதின்றைனைர். குறைதிப்பபாக,இவர்களுட்பலரும்  கரலää இலக்கதியம் 
எனைபனை ததபாடர்பபானை உலகுதழுவவிய பபார்ரவகரள; உள்வபாங்கதியவர்களபாக 
தசயற்படுகதின்றைனைர். அத்துடன் ததபாடர்புசபாதனை ததபாழதில்நுட்பத் ததிறைன்கரளயும்   
வளர்த்துக்தகபாண்டுள்ளனைர். இவர்களுள் ஒருசபாரைபார்  வளர்ச்சதியரடந்துள்ளநபாடுகளளன் 
அறைதிவவியல்ääததபாழதில்நுட்பம் மற்றும் சமகவவியல் முதலதிய பல்பவறுதுரறைகளளன் 
அறைதிவுப்பரைப்புகரள  அருகதிருந்து தரிசதிக்கவும் தபற்றுக்தகபாள்ளவும்  வபாய்ப்புபகள்  
தபற்றுள்ளவர்களபாவர். அவ்வபாறு தபற்றுக்தகபாண்டவற்ரறைத் தமதிழ்ப்பண்பபாட்டுத்தளத்துக்கு 
மரடமபாற்றைம் தசய்ய இவர்கள் முரனைந்துவருகதின்றைனைர். இவ்வபாறைபானை புலம்தபயர் 
இயங்குநதிரலயவிபல மகபாஜனை இலக்கதிய பபாரைம்பரியம் புததிய  ததிரசவழதிகளளல் முன்பனைபாக்கதிச்
தசல்வது ததளளவபாகபவ ததரிகதின்றைது. 

     இவ்வபாறைபானை முன்பனைபாக்கதிய தசயற்பபாட்டினைர்; என்றைவரகயவிபல அததிபர்    
தபபா.கனைகசபபாபததி, பபரைபாசதிரியர்கள் உ.பசரைன், ஆ.க.சதி.கந்தரைபாசபா மற்றும் கந்ரதயபா 
முருகதபாசன், இளவபாரல வவிஜபயந்ததிரைன், இளவபாரல தஜகதவீசன்,  க.நவம், நபா. 
கபணசபவிள்ரள, தககௌசல்யபா சப்பவிரைமணவியன், குரு அரைவவிந்தன், ஶ்ரீரைஞ்சனைள வவிபஜந்ததிரைபா, 
தபபா.இரைகுபததி,‘தவற்றைதிமணவி’ மு.க.சதிவகுமபாரைன், நபா. சபபசன், மு.இளங்பகபா, 
குரும்பசதிட்டி.தஜகதவீஸ்வரைன், கததிர் துரரைசதிங்கம், சதிவ ஞபானைநபாயகனை, அம்மபா மபனைபாகரைன், 
ப.ரவ.தஜயபபாலன்,  “இளங்பகபா”(மு.மததிமபாறைன்), பவிரைணவன் மபகந்ததிரைரைபாஜபா எனை பலர் 
தபயர்கரள இங்கு  முன்ரவக்கமுடியும்.   (பமற்படி தபயர்ப்பட்டியல் முழுரமயபானைதன்று
என்பரத இங்கு குறைதிப்பவிடுவது  அவசதியமபாகதிறைது.  எமது கவனைத்ததிற்குவந்த குறைதிப்பவிடத்தக்க 
சதிலரின் தபயர்கள் மட்டுபம  இங்கு பததிவு தபற்றுள்ளனை.  இவர்களுள் ஒருசபாரைபார்  
முன்னைபரை ஈழத்ததில் இலக்கதியவுலகதில் கபால் பததித்து இயங்கதிநதின்று,அதன் ததபாடர்ச்சதியபாக  
புலம்தபயர் சூழல்களளலும் தம் ஆளுரமரய வவிரிவுபடுத்ததி வருபவர்களபாவர்.இவர்கள் 
அரனைவரரையும் பற்றைதித் தனைளத்தனைள நதிரலயவில் எடுத்துப்பபசதற்கு ஆர்வம் உளது.  
இக்கட்டுரரை எழுததிய சூழலதில் அதற்கபானை வபாய்ப்பு அரமயவவில்ரல. எனைபவ குறைதித்த 
சதிலரரைப்பற்றைதிய தகவல்கபள தனைளத்தனைள நதிரலயவில் இங்கு முன்ரவக்கப்படுகதின்றைனை.  
எததிர்கபாலத்ததில் இக்கட்டுரரை நூல்வடிவவில் வவிரிவுறும்பபபாது  ஏரனையவர்கரளப்பற்றைதிய 
தகவல்களும் தனைளத்தனைள நதிரலயவில் பததிவபாவது  சபாத்ததியமபாகலபாம்.)

   மகபாஜனைக் கல்லூரியவில் 1960 களளல் சதில ஆண்டுகள் ஆசதிரியரைபாகவும் 1970 களளன் 
பவிற்கூற்றைதில் அததிபரைபாகவும் ததிகழ்ந்த ததிரு.தபபா.கனைகசபபாபததி அவர்கள் அக்கபாலப்பகுததிகளளல் 
மபாணவர்களளன் இலக்கதிய ஈடுபபாட்டுக்கு ஊக்கமளளத்து நதின்றை ஒருவர் என்பரத முன்னைர் 
பநபாக்கதியுள்பளபாம். புலம்தபயர் சூழலதிபல, கனைடபாரவ ரமயப்படுத்ததிநதின்று அரனைத்துலகப் 
பபார்ரவயுடன் இயங்கும் அவர், புரனைகரத சபார்ந்த எழுத்தபாக்கங்கள் மற்றும் வவிமர்சனைம் 
முதலதியவற்ரறை பநபாக்கதித் தமது ஆளுரமரய வவிரிவுபடுத்ததியுள்ளபார். வவிமர்சனைம் 
என்றைவரகயவிபல அவர் கரல,இலக்கதியம்,‘சமக-பண்பபாட்டு’ வரைலபாறு, அறைதிவவியல் 
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அம்சங்கள் மற்றும் வவிரளயபாட்டு முதலதிய பல்துரறைகள் சபார்ந்து கட்டுரரைகளும் எழுததி 
வருகதிறைபார்.  மபாறைன் மணவிக் கரதகள், ததிறைவுபகபால் (இதுஒருவவிண்ணபாணம்), மனைம் எங்பக 
பபபாகதிறைது.?, மரைம் மபாந்தர் மதிருகம், எம்ரம வபாழரவத்தவர்கள்   ஆகதிய தரலப்புகளளல் 
எழுதப்பட்டுள்ள நூல்கள்; இவருரடய வவிரிந்துதசல்லும் ஆளுரமயவின் முக்கதிய 
பததிவுகளபாகும்.  இவ்வபாறைபானை தசயற்பபாடுகள் மலம் ‘புலம்தபயர் சூழல்சபார் மகபாஜனை 
இலக்கதிய பபாரைம்பரிய’த்ரத சதிறைப்பபாக முன்தனைடுத்துவரும்  இவர், அரனைத்துலக 
நதிரலயவிலபானை மகபாஜனை இலக்கதியவபாததிகரள இரணக்கும் ஒரு ‘இலக்கதியப்பபால’மபாகவும் 
ததிகழ்கதிறைபார். 

    பசரைனைளன் ஆளுரம அம்சங்கள் ததபாடர்பபாக முன்னைபரை பநபாக்கதியுள்பளபாம். ‘புலம்தபயர் 
இலக்கதியச் சூழல்’ என்றைவரகயவில்   இங்கு நபாம் சதிறைப்பபாகச் சட்டபவண்டிய அம்சம் 
ஒன்றுளது. 80 களளன் மத்ததியவிலதிருந்து உருவபாகத் ததபாடங்கதிய புலம்தபயர் இலக்கதியமபானைது 
‘தனைக்தகனைத் தனைள அரடயபாளங்கரளக் தகபாண்டது’ என்பரதயும் அதனைபால் 
அதுää‘கவனைளக்கப்படபவண்டியதபானை முக்கதியத்துவமுரடய தனைளதயபாருவரகரம’ 
என்பரதயும் 90களளல் தபபாதுவபானை தமதிழதிலக்கதியச்சூழலதில் எடுத்துப்பபசதியவர்களளல் 
முக்கதியமபானை ஒருவர் அவர். தமதிழரின் பபாரைம்பரியமபானைதும் தமதிழகப் புவவிச் சூழரல 
ரமயப்படுத்ததியதுமபானை   ‘ஐந்ததிரண’ என்றை  சதிந்தரனைக்கு  பமலபாக புலம்தபயர் 
நதிரலரமயவின் நதிரலகளளன்  ‘ஆறைபாந்ததிரண’ (ஆறைபாவது ததிரண) மற்றும் 
‘ஏழபாந்ததிரண’என்றை ஆகதிய கருத்தபாக்கங்கரள முன்ரவத்தவர்.இக்கருத்தபாக்கங்கள்சமகபால 
வரைலபாற்றைதில் நதிரலத்துவவிட்டனை.  பசரைன் அவர்களூடபாக மகபாஜனைக்கல்லூரி  சமகபாலத் 
தமதிழதிலக்கதியச் சூழலுக்கு வழங்கதிய முக்கதிய  பங்களளப்பு இது என்பது 
குறைதிப்பவிடப்படபவண்டிய முக்கதிய தசய்ததியபாகும். பசரைனைளன் ஆளுரம ததபாடர்பபாக  இங்கு 
குறைதிப்பவிடபவண்டிய மற்தறைபாரு தசய்ததி  தரைபாறைன்பரைபா பல்கரலக்கழகத்ரத 
ரமயமபாகக்தகபாண்டு அரனைத்துலக மட்டத்ததில் தமதிழதியலபாய்ரவ முன்தனைடுக்கும் 
தசயற்பபாடபாகும். பபரைபாசதிரியர் தசல்வபா கனைகநபாயகம் முதலதிய அறைதிஞர்களுடனைளரணந்து 
கடந்த ஐந்தபாண்டுகளுக்கு பமலபாக இவர்  இப்பணவிரயச் சதிறைப்புறை பமற்தகபாண்டு வருகதிறைபார்.

    1950-60 களளல் மகபாஜனைக்கல்லூரியவில் பயவின்றைவரைபாக அறைதியப்படும் கந்ரதயபா 
முருகதபாசன் அவர்கள் புரனைகரத, நபாடகம் மற்றும் இதழதியல் முதலதிய துரறைகளளல் 
ஈடுபபாடுதகபாண்டவர். தஜர்மனைளரயத் தளமபாகக்தகபாண்டுள்ள இவர் புலம்தபயர் இலக்கதிய 
வபாததிகரள இரணக்கும் தசயற்பபாட்டபாளரைபாகவும் ததிகழ்பவரைபாவபார் . 

   கனைடபாரவக் களமபாகக் தகபாண்டு இலக்கதியத்துரறையவில் இயங்கதிநதிற்கும் குரு அரைவவிந்தன் 
அவர்கள புலம்தபயர் சூழலதில் அததிக வபாசகர்களபால் அறைதியப்பட்ட ஒரு பரடப்பபாளளயபாவபார். 
புரனைகரதத் துரறையவில் தவீவவிரை ஈடுபபாடு கபாட்டிநதிற்பவரைபானை   ;இவர்  குறைதிப்பபாக, கனைடபா 
மற்றும் ‘யு.எஸ்.’உட்பட்ட வடஅதமரிக்கச் சூழலதில் வபாழும் தமதிழர்களளன் சமக – குடும்ப 
உறைவுகளளன் உணர்பவபாட்டங்கரள எழுத்ததில் வடித்துவந்துள்ளபார்.   அறைதிவவியல்சபார்; 
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கண்பணபாட்டமும்   சமக யதபார்த்தப்பபார்ரவயும்  தகபாண்ட  பரடப்பபாளளயபாக இவர்  
வளர்த்துவருவது ததரிகதிறைது.    புரனைகரதப் பரடப்பு  என்பதற்கு   பமலபாக, கரல 
இலக்கதிய ஆய்வு- ததிறைனைபாய்வு,ததிரரைப்படப் பவிரைததியபாக்கம் மற்றும்   ஒளளப்பட இயக்கம் 
முதலபானை துரறைகரளயும் பநபாக்கதி  இவருரடய கரலääஇலக்கதிய ஆளுரம  
வவிரிவரடந்து தசல்கதின்றைது.

    ஶ்ரீரைஞ்சனைள அவர்கள் கனைடபாச் சூழலதின் தமதிழ்க் குடும்பங்களளல் சமகபாலத் 
தரலமுரறையவினைர் மற்றும்  புததிய தரலமுரறையவினைர் ஆகதிபயபாருக்கதிரடயவில் ஏற்படும் 
‘உளமுரைண்’ அம்சங்கரள ரமயப்படுத்ததிப் புரனைகரதகள் பரடத்துவருகதிறைபார். குறைதிப்பபாகப் 
‘தபண்ரம’ மற்றும் ‘தபற்பறைபாரியம்’ முதலதியனை ததபாடர்பபானை அம்சங்கள் இவருரடய 
கவனைளப்புக்கு உட்பட்டுள்ளரமரய அவருரடய ஆக்கங்களளல்  பநபாக்கமுடிகதின்றைது. ஒரு 
பரடப்பபாளள எனைபதற்கு பமலபாக கரலஇலக்கதியஆய்வு-ததிறைனைபாய்வு ஆகதிய துரறைகரளயும 
பநபாக்கதி இவருரடய எழுத்துத்துரறை இயங்குநதிரல   வவிரிவுதபற்று வருகதின்றைது.  

    கனைடபாவவில் வபாழும் இலக்கதியவபாததிகளுள் முக்கதியமபானை ஒருவரைபானை க.நவம் 
(க.நவரைத்ததினைம்) அவர்கள் பரடப்பு,  ததிறைனைபாய்வு மற்றும் இதழதியல் ஆகதியவற்றைதில் தவீவவிரை 
ஈடுபபாடு தகபாண்டவர். இவர் பததிரனைந்தபாண்டுகளளன் முன் ததபாடர்ச்சதியபாக தவளளவந்து 
நதிரறைவுதபற்றைதபானை நபான்கபாவது பரிமபாணம் என்றை  புலம்தபயர்  இதழதின் ஆசதிரியர் 
என்பதும் அவ்வரகயவில் புலம்தபயர் இதழதியல் வரைலபாற்றைதியக்கத்துக்கு முக்கதியபங்களளப்பு 
தசய்துள்ளவர் என்பதும் இங்கு நமது கவனைத்துக்குரியனை.  இத்தகு ஆளுரம தகபாண்ட 
ததிரு.க. நவம் அவர்கள்  மகபாஜனைக்கல்லுரியவில் 1970 களளல் சதில ததினைங்;கள் (பயவிற்சதி ஆசதிரியர்
நதிரலயவில்)  கற்பவித்தவர் என்றை வரகயவில், ‘மகபாஜனைபாவவின்  இலக்கதியப்பபாரைம்பரியத்துடன் 
அவர் ததபாடர்புரடயவரைபாகதிறைபார்.

51 ததிரரைத்துரறை ஈடுபபாடு - சருக்கக்குறைதிப்பு  

     பமற்சட்டியவபாறைபானை   மகபாஜனை இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்ததினைரினை புலம்தபயர் சூழல்சபார் 
இயங்குநதிரலயவிபல  தனைளக் கவனைத்துக்க வரும் ஒரு முக்கதிய அம்சம்  ததிரரைப்படம் என்றை 
துரறைசபார்ந்த  ஈடுபபாடபாகும். (குரு அரைவவிந்தன் அவர்கள் ‘ததிரரைக்கரதயபாக்கம்’ , ஒளளப்பட 
இயக்கம் என்பவற்றைதில் ஈடுபபாடுதகபாண்டிருப்பவர்; என்பரத பமபல  பநபாக்கதிபனைபாம்.)

      1950 கள்  கபாலப்பகுததியவிபல மகபாஜனைபாவவிற் பயவின்றை ஒருவரைபானை   ததிரு. வவிஜயசதிங்கம் 
அவர்கள் தமதிழகத்ததின் ததிரரைப்படத்துரறையவில்  அடிபததித்து, இயக்குநரைபாக வளர்ந்துள்ளபார்.. 
தகபால்லங்கலட்டி என்றை கதிரைபாமத்ரதச் சபார்ந்த இவர் இளம்வயது முதல் 1959வரரை 
மகபாஜனைபாவவிற் பயவின்றைவர்.   தசன்ரனையவில் பதவர் பவிலதிம்ஸ் நதிறுவனைத்ததில் ஊழதியரைபாகச் 
பசர்ந்து பவின்னைர் இயக்குனைர் என்றை நதிரலக்குவளர்ந்தவர் இவர்.  ‘பணம் பத்தும் தசய்யும்’. 
முதலதிய சதில என்றை படங்கரள இவர் இயக்கதியுள்ளபார்.

 பததிவுகள் ©  2020



136                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

    பமலும்  மபாரவ நதித்ததியபானைந்தன், கததிர். துரரைசதிங்கம், பசரைன் ,க. நவம், 
மு.க.சதிவகுமபாரைன், அ.பகதவீஸ்வரைன், சபரைஸ்ரைபாஜபா, மபா.ததியபாபகஸ்வரைன், ‘தரைபாதலக்ஸ்’நடரைபாசபா,
இரைபாமநபாதன், தஜயசதிங்கம் , சமங்கலதி அரியநபாயகம்  எனை ததிரரைத் துரறையவில் 
ஈடுபபாடுகபாட்டிநதிற்கும் மகபாஜனைர்களளன் தபயர்வரிரச வவிரிந்துதசல்கதிறைது மகபாஜனைபா 
பல்லபாண்டுகளபாக வளர்த்துவந்துள்ள  நபாடக மரைபவின் ததபாடர்ச்சதியும் வளர்ச்சதியுமபாக இதரனை
நபாம் கருதமுடிகதின்றைது;

  6.மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் இலக்கதிய பபாரைம்பரியம் என்றை கருத்தபாக்கம்

     1960இல் தவளளவந்ததபானை துரரையப்பபா பவிள்ரளயவர்களளன் பபாடல்களளன் ததபாகுப்பபானை 
சதிந்தரனைச்பசபாரல மற்றும் 1972இல் தவளளவந்த பபாவலர் துரரையப்பபாபவிள்ரள நூற்றைபாண்டு 
நதிரனைவு மலர்  ஆகதியனை  மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதிய பபாரைம்பரியம் ததபாடர்பபானை 
ஆய்வுகளுக்குத் பதபாற்றுவபாய் தசய்வனைவபாக அரமந்தரவ என்பரத பமபல 
பநபாக்கதியுள்பளபாம். ‘மகபாஜனைக்கல்லூரியவின் இலக்கதியப்பபாரைம்பரியம்’ என்றை எண்ணக்கருரவ 
உருவபாக்கயததில் ததிரு ஆ.சதி. சதிவபநசச் தசல்வன் மற்றும் மயவிலங்கூடலூர் பவி.நடரைபாசன் 
ஆகதிபயபாருக்க முக்கதிய பங்கு உளது என்பதும் முன்னைர் சட்டப்பட்டது.

      1970 களளன் மத்ததியவில் உருவபானை புத்ததழுச்சதிரயத் ததபாடர்ந்து ‘மகபாஜனைபாவவின் 
இலக்கதிய பபாரைம்பரியம்’ என்றை உணர்பவபாட்டம் வலுப்தபற்றுவந்தது. 1981இல் நூலுருப்தபற்றை
இவர்கள் என்றை சதிறுகரதத் ததபாகுப்புக்கு அன்று யபாழ்ப்பபாணப்பல்கரலக்கழக 
தமதிழ்வவிரிவுரரையபாளரைபாகத் ததிகழ்ந்தவரைபானை எம். ஏ. நுஃமபான் அவர்கள் வழங்கதிய 
அறைதிமுகவுரரையபானைது அக்கபாலப்பகுததிவரரையபானை மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதியப் பங்களளப்பு 
ததபாடர்பபானை ஒரு வரைலபாற்றுக் குறைதிப்பபாக அரமந்தது.  மகபாஜனைபாவவின் இலக்கதியவரைலபாறு 
பற்றைதிய ஆய்வுநதிரலப்பட்ட ‘முதல் வரரைவு’ இதுபவ எனைலபாம்.

     யபாழ்ப்பபாணப் பல்கரலக்கழகத்ததிபல தமதிழ்ச் சதிறைப்புப் பட்டத்துக்குப் பயவின்றைவரைபானை    
சதி.சமத்ததிரி அவர்கள் அப்பட்டத்பதர்வவின் ஒருபகுததியபாக மஹெபாகவவியவின் வபாழ்க்ரகயும் 
கவவிரதயும் என்றை தரலப்பவிலபானை ஆய்பவட்ரட 1979இல் சமர்ப்பவித்துள்ளபார் என்றை 
தகவரலயும் இங்கு பததிவுதசய்வது அவசதியமபாகதிறைது.  பபாவலரின்  நதிரனைவுகரளப் 
பபணவிக்தகபாள்ளும் வரகயவில் இக் கல்லூரியவிபல ஆண்டுபதபாறும்; நதிகழ்த்தப்பட்டுவந்துள்ள 
நதிரனைவுப் பபருரரைகளளல் ‘மகபாஜனைபாவவின்  இலக்கதியப் பபாரைம்பரியம்’ ததபாடர்பபானை அம்சங்கள்
கவனைத்ததிற் தகபாள்ளப்படலபாயவினை. இவ்வரகயவில், ‘பபாவலரும் பபாரைததியும்’ - 
நபா.சப்பவிரைமணவியன்(24-06-1982), பபாவலர் துரரையப்பபா பவிள்ரளயவின் யபாழ்ப்பபாணம் - அன்றும் 
இன்றும் பபரைபாசதிரியர் - கலபாநதிததி ஆ.பவலுப்பவிள்ரள(1986)  ‘மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் 
இலக்கதியப் பபாரைம்பரியம்’ - நபாகலதிங்கம் சண்முகலதிங்கன்(24-06-1988), ‘ஈழத்துத் தமதிழ் 
நபாடகமரைபவில் மகபாஜனைக்கல்லூரி’ - கலபாநதிததி சதி.தமகௌனைகுரு (29-10-1989) ஆகதிய 
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தரலப்புகளளலரமந்த  ‘பபாவலர் நதிரனைவுப் பபருரரை’ப் பததிவுகள்  குறைதிப்பவிடத்தக்கனை.
    . 
     இரவ தவவிரை,இலண்டனைளல் வபாழும் மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் பரழயமபாணவர்கள் 
‘வபாணவியவின் வவீடு’ என்றை தரலப்பவிபல 1988இல் தவளளயவிட்ட சதிறுநூலும்  ‘மகபாஜனைவவின் 
இலக்கதியப பபாரைம்பரியம்’ பற்றைதிய பபார்ரவயவில்  குறைதிப்பவிடத்தக்கமுக்கதியத்துவமுரடயதபாகும்.
‘ததல்லதிப்பரழ மகபாஜனைக்கல்லூரியவின் இலக்கதிய உலகப் பணவிகள் பற்றைதிய மததிப்பபீடுகள்’ 
என்றை துரணத்தரலப்புடன் அரமந்த இவ்வபாக்கம் பபரைபாசதிரியர் ஆ.பவலுப்பவிள்ரள, 
கலபாநதிததி நபா.சப்பவிரைமணவியன், எம். ஏ. நுஃமபான் ஆகதிபயபார் எழுததிய  கட்டுரரைகரள - 
உள்ளடக்கதிய ததபாகுப்பபாகும். பபாவலர் மரறைந்த 75ஆம் ஆண்டு நதிரனைவபாக 2004இல 
பவிரைபான்சதிலுள்ள மகபாஜனைபாவவின்  பரழய மபாணவர் சங்கம்  தவளளயவிட்ட   பவளமல்லதி என்றை
ததபாகுப்பும் இவ்வரகயவில்  முக்கதியமபானை ஒரு பததிவபாகும். பபாவலர் ததபாடர்பபானை முக்கதிய 
பபார்ரவகள் சதில இததில் பததிவபாகதியுள்ளனை. ‘ஈழத்ததின் தமதிழதிலக்கதிய வரைலபாற்றைதியக்கத்தபல 
மகபாஜனைக் கல்லூரி சபார்ந்த முன்பனைபாடி இலக்கதியவபாததிகளுட் பலரும் முக்கதிய 
இயக்குவவிரசகளபாகத் ததிகழ்ந்துள்ளனைர்;’ என்பதற்கபானை தரைவுகரளப் பபணவி நதிரலப்படுத்தும் 
தசயற்பபாடுகளபாக இரவ அரமந்தனை.

     இவ்வபாறைபாகப் பல ஆண்டுகளபாக நதிகழ்ந்துவந்த  ‘மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் இலக்கதிய 
பபாரைம்பரியம்’ என்றை கருத்தபாக்கங்களளன் ‘அஞ்சபலபாட்டத்ததபாடர்ச்சதி’யபாகபவ, அக்கல்லூரியவின்
நூற்றைபாண்டு நதிரறைரவ முன்ரவத்து ‘மகபாஜனைபாவும் ஈழத்து இலக்கதிபபாரைம்பரியமும்’ என்றை 
தரலப்பவிலபானை இக்கட்டுரரை கருவபாகதி உருவபாகதியுள்ளது. இத்ததபாடர்பவிலபானை பதடல்களளல் 
அண்ரமக்கபாலம்வரரை கதிரடத்துள்ள தகவல்களளன் அடிப்பரடயவிபலபய இந்த 
வரைலபாற்றுப்பபார்ரவ அரமந்துளது. குறைதிப்பபாக 1980 களளன் இறுததிப்பகுததி முதலபானை கடந்த 
20ஆண்டுகளுக்கு பமற்பட்ட கபாலகட்டத்ததின் மகபாஜனைக் கல்லூரித்தள இலக்கதிய நதிகழ்வுகள்
ததபாடர்பபானை தகவல்கள் இக்கட்டுரரை உருவபாகும் கட்டம்வரரை கதிரடக்கவவில்ரல என்பரத 
இங்கு பததிவுதசய்வது அவசதியமபாகதிறைது. இவ்வரகயவில் பமலும் தகவல்கள் கதிரடக்கும் 
நதிரலயவில் எமது இந்த வரைலபாற்றுப்பபார்ரவயபானைது வவிரிவு, ஆழம் மற்றும் மபாற்றைம் 
என்பவற்ரறை எய்தும்.

   பபாவலர் தத.அ.துரரையப்பபாபவிள்ரள அவர்கரள முதல்வரைபாகக்தகபாண்டு ததபாடர்கதின்றைதபானை
பமற்படி மகபாஜனைபாவவின் நூறைபாண்டுகபால இலக்கதிய பபாரைம்பரியத்ததிரனை ஒட்டுதமபாத்தமபாகத் 
ததபாகுத்து பநபாக்கும் தபபாழுது,ஈழத்து இலக்கதியத்ததின் கடந்த நூறைபாண்டுகபால வரைலபாற்றைதின் 
தபபாதுவபானை தசல்தநறைதியவிபல அக்கல்லூரியவின் இலக்கதியச்தசயற்பபாடுகள் மதிக முக்கதியமபானை 
தடங்கரளப் பததித்துள்ளனை என்பரதயும் ததபாடர்ந்து பததித்து வருகதின்றைனை என்பரதத் 
ததளளவபாகபவ இனைங்கபாணமுடிகதின்றைது. பமலும் குறைதிப்பபாக, புகலதிடச் சூழல்களளலும்    
பமற்படி கல்லூரி சபார்ந்பதபாரின் இலக்கதிய இயங்குநதிரலகள் சகீரைபானைகததியவில் ததபாடர்கதின்றைனை 
என்பதும்  ததளளவபாகபவ ததரிகதின்றைது.   இவ்வபாறைபானை மகபாஜனைபாவவின் பங்களளப்பு நதிரல 
எததிர்கபாலத்ததிலும் ததபாய்வவின்றைதித் ததபாடரைபவண்டுதமனை வவிரழகதின்பறைபாம். அவ்வபாபறை 
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ததபாடரும் என்பபத  எமது நம்பவிக்ரகயுமபாகும்.

குறதிப்புகளும் சதொன்றதொததொரைங்களும்

1.  “அ.ந.கந்தசபாமதி அவர்கள் பவின்னைர்   யபாழ்ப்பபாணம் இந்துக்கல்லூரியவில் பசர்ந்து 
பயவின்றைபாலும் இவரைது ஆரைம்ப வவிரதகள் மகபாஜனைபாவவிபலபய தூவப்பட்டனை.”     எம்.ஏ. 
நுஃமபான்.  இவர்கள்  சதிறுகரதத் ததபாகுததியவின் அறைதிமுகம்  தகவல் : வபாணவியவின் வவீடு 
-ததல்லதிப்பரழ மகபாஜனைக்கல்லூரியவின் இலக்கதிய உலகப்  பணவிகள் பற்றைதிய மததிப்பபீடுகள்.  
ததல்லதிப்பரழமகபாஜனைக்கல்லூரி பரழய மபாணவர் தவளளயபீடு,இலண்டன் .1988. ப.20

2.  “இம் மவரரையம் மகபாஜனைக் கல்லூரி தபற்தறைடுத்த மும்மணவிகள் எனை  
கனைக.தசந்ததிநபாதன் ääகததிபரைசர்பவிள்ரள ஆகதிபயபார் மததிப்பவிட்டுள்ளனைரை.”     எம் ஏ. நுஃமபான்: 
பமற்படி.   “மறுமலர்ச்சதிக்கபால மும்மணவிகளபாகக் கருதப்படுகதின்றை அ.தச.முருகபானைந்தன்,  
அ.ந. கந்தசபாமதி ,மஹெபாகவவி ஆகதிய மவரும்…”     நபாகலதிங்கம் சண்முகலதிங்கன்: ‘மகபாஜனைக் 
கல்லூரியவின் இலக்கதியப் பபாரைம்பரியம்’    பபாலர் துரரையப்பபா பவிள்ரள நதிரனைவுப் பபருரரை-7 
மகபாஜனைக்கல்லூரி,    ததல்லதிப்பரள . 1988-06-24.  ப.4

  3  கலபாநதிததி சதி. தமகௌனைகுரு,‘ஈழத்துத் தமதிழ் நபாடகமரைபவில் மகபாஜனைக்கல்லூரி’ பபாவலர் 
தத.அ. துரரையப்பபாபவிள்ரள  நதிரனைவுப் பபருரரை-8,ததல்லதிப்பரழ.1989. 10-29. ப.8.

  4.  தகவல் : தசங்ரக ஆழதியபான், (ததபாகுப்பபாசதிரியர்)மறுமலர்ச்சதிக் கரதகள்.  இலங்ரக 
வட-ககீழ் மபாகபாண  ‘கல்வவி, பபாட்டு அலுவல்கள், வவிரளயபாட்டுத்துரறை அரமச்ச’ தவளளயபீடு. 
பக்: எ

5.  கனைக. தசந்ததிநபாதன்,ஈழத்து இலக்கதிய வளர்ச்சதி, அரைச தவளளயபீடுääதகபாழும்பு 1964.  ப.40

6.  மலர் மன்னைன் தவளளயபீடபானை  என்றை இதழதில் இடம்தபற்றைதபானை  எம் . ஏ.     நுஃமபானைளன்
இக்குறைதிப்பு ததபாடர்பபானை பமலததிக தகவலுக்கு : பபார்க்க:    கலபாநதிததி நபா. சப்பவிரைமணவியனைளன் 
ஆய்வுகள் -பபார்ரவகள் -பததிவுகள்-2 (பததி. தககௌசல்யபா சப்பவிரைமணவியன் சவுத் வவிஷன் 
தவளளயபீடு ,தசன்ரனை , 2005.) ப. 229.

7. எம் .ஏ. நுஃமபான் இவர்கள்   அறைதிமுகம் . வபாணவியவின் வவீடு பமற்படி: ப. 20.

8. சண்முகம் சதிவலதிங்கம்அவர்கள்  மஹெகபாகவவியவின் பகபாரட(வபாசகர் சங்க தவளளயபீடு,  
கல்முரனை, 1970)பபாநபாடகத்ததின்பவின்னுரரையவில்(ப.72) பததிவுதசய்துள்ள கணவிப்பு இது.

9. இலங்ரக,தமபாரைட்டுரவப்பல்கரலக்கழக தமதிழ்ச்சங்க தவளளயபீடபானை நுட்பம் -  1981 
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இதழதில் இடம் தபற்றுள்ள அ.ந.கந்தசபாமதியவின் கட்டுரரையவில் இடம்தபற்றுள்ள தகவல் இது

10. அ.ந.கவவின் சதிறுகரதகள் நபாவல், நபாடகம் மற்றும் தமபாழதிதபயர்ப்புகள்   என்பனை 
ததபாடர்பபானை இவ்வரகத் தகவல்களளற்பலவற்றுக்குமபானை ஆதபாரைம்:
    ததிரு.வ.ந.கதிரிதரைன் “அ.ந.கந்தசபாமதி --- சதிறு அறைதிமுகம்”.  பததிவுகள் (இரணய இதழ்) 
பம.2006.

11. ரகலபாசபததி,  ஒப்பவியல் இலக்கதியம் ,பபாரி நதிரலயம் ääதசன்ரனை . 1969.

12. தகவல்கள்: ததிரு. வ.ந. கதிரிதரைன் : பததிவுகள் (இரணய தளம்) முற்குறைதிப்பவிட்டது.

13.  எம் .ஏ. நுஃமபான், இவர்கள் அறைதிமுகவுரரை வபாணவியவின் வவீடு மு.கு : ப. 20.

14.  தகவல் : மபாணவர் தமதிழ்மன்றைம் உருவபானைரம பற்றைதிய தகவல்: எம்.ஏ.நுஃமபான் 
பமற்படி. 

15. இவ் வரைலபாற்றுச் தசய்ததிகளுக்கபானை  தகவல்கள்:   அ. கலபாநதிததி சதி. 
தமகௌனைகுரு‘ஈழத்துத்தமதிழ் நபாடகமரைபவில் மகபாஜனைக்கல்லூரி’  பமற்படி. பக், 9-10    ஆ. க. 
தசபாக்கலதிங்கம் எம் .ஏ (பவின்னைபாளளல் கலபாநதிததி ) ஈழத்துத் தமதிழ்நபாடக இலக்கதிய 
வளர்ச்சதி,முத்தமதிழ்     தவளளயபீட்டுக்கழகமääயபாழ்ப்பபாணம், 1977   பக். 162, 198-99

16. பபார்க்க:  இலக்கதியவழதியவில் இனைளய நறுமலர்ääமயவிலங்கூடலூர் பவி.நடரைபாசன்(ததபாகு)
   கரலப்தபருமன்றைம்,அம்பரனை.1972 பக் 3-5

17. தகவல் : நபாகலதிங்கம் சண்முகலதிங்கன்: ‘மகபாஜனைக் கல்லூரியவின் 
இலக்கதியப்பபாரைம்பரியம்’,பமற்படி.   பக்.10-11

18. தகவல்: நபாகலதிங்கம் சண்முகலதிங்கன். பமற்படி ப.13.(இவர் ,நபா.சபபசன் அவர்களளன் 
இனைளவரும்கபாலம் (தபபாததிரக ääதசன்ரனை.1986)என்றைஆக்கத்ததிலதிருந்து  பமற்படி தகவரல 
எடுத்தபாண்டுள்ளபார்.

19. நபாகலதிங்கம் சண்முகலதிங்கன்  பமற்படி: ப.11

20. பமற்படி:ப.13.நபா.சபபசன் அவர்களளன்   இனைளவரும்கபாலம் (தபபாததிரக ,தசன்ரனை.1986)என்றை
ஆக்கத்ததிலதிருந்து பமற்படி தகவரல எடுத்தபாண்டுள்ளபார்.

21. இச் சஞ்சதிரகயவின் வரைலபாற்றை முக்கதியத்துவம் ததபாடர்பபானை வவிளக்கத்ததிற்கு :   பபார்க்க: 
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நபா.சப்பவிரைமணவியம்  (பவின்னைபாளளல் கலபாநதிததி நபா. சப்பவிரைமணவியம் ),  “ஈழத்துத் தமதிழதிலக்கதியச் 
சஞ்சதிரக வரைலபாற்றைதில் ‘ புதுச’வவின் பண்பும் பணவியும்”   ஈழநபாடு வபாரைமலர்,யபாழ்ப்பபாணம். 
(30-03-1986---27-04-1986)  இக்கட்டுரரை பவின்னைர் பமற்சட்டிய வபாணவியவின் வவீடு மற்றும்  கலபாநதிததி
நபா. சப்பவிரைமணவியனைளன் ஆய்வுகள் -   பபார்ரவகள் -பததிவுகள்-2 ஆகதியவற்றைதில்  மமீள்பததிவு 
எய்ததியுள்ளது.

- இக்கட்டுரரையபாக்கத்துக்கபானை தகவல்கள் பலவற்ரறைத் தந்துதவவியவர்களபானை   
ததிருவபாளர்கள் தபபா.கனைகசபபாபததி, குரு. அரைவவிந்தன்,க.முத்துலதிங்கம்,பவ. நந்தவீஸ்வரைன் 
மற்றும் ததிருமததி வள்ளளநபாயகதி இரைபாமலதிங்கம் ஆகதிபயபாருக்கு  எமது நன்றைதி) -

enmugavari@gmail.com
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15. சங்கதொலப் தபண்பதொற் புலவர்களளின் உரைத்த குரைல்கள - பபரைபாசதிரியர் முரனைவர். ச. 
மகபாபதவன், சதக்கத்துல்லபாஹ் அப்பபா கல்லூரி (தன்னைபாட்சதி), ததிருதநல்பவலதி. -

முன்னுரரை
சங்க இலக்கதியம் தமதிழரின் பண்பபாட்டுப் தபட்டகமபாகத் ததிகழ்கதிறைது.  ஈரைபாயவிரைம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னைபரை கல்வவிகற்று உள்ளத்து உணர்வுகரளக் கவவிரதகளபாகப் 
பரடத்தளளத்த முப்பததிற்கும் பமற்பட்ட தபண்பபாற் புலவர்களபால் அழகு தசய்யப்பட்ட 
உயரிய இலக்கதியமபாகச் சங்க இலக்கதியம் ததிகழ்கதிறைது.  அதற்குப் பவின் வந்த 
இலக்கதியங்களளல் அததிகம் இடம் தபறைபாத தபண்களளன் தன்னுணர்வுக் கவவிரதகரளயும், 
தனைளத்துவம் மதிக்கப் தபண்தமபாழதிகரளயும், எவ்வவித ஒளளவு மரறைவுமதின்றைதி தன்ரனை 
இயல்பபாக தவளளப்படுத்துதரலயும் தகபாண்டதபாக அரமகதிறைது.  சதந்ததிரைமபானை தபண்ணவிய 
வரைலபாற்றைதின் ததபாடக்கமபாகவும் அரமகதிறைது.  தமபாழதிரயக் கூரிய ஆயுதமபாகப் பயன்படுத்ததி 
ஆணவின் அடக்குமுரறைகளுக்கு எததிரைபானை கலகக்குரைரல வன்ரமயபாகபவ, பததிவு தசய்த 
இலக்கதியமபாகச் சங்க இலக்கதியம் ததிகழ்கதிறைது.
 “வடபவங்கடம் ததன்குமரி ஆயவிரடத் தமதிழ்கூறு நல்லுலகதின்” உயரிய ஆளுரம உரடய
தபண்பபாற் புலவர்களளன் கருத்ததியல், புததிய பபபாக்கதிற்கு நம்ரம இட்டுச் தசல்கதிறைது.  
சரமயலரறைகரளயும் கட்டிலரறைகரளயும் தபாண்டி, தபண்ரமக்தகன்று பரைந்துபட்ட தவளள 
இருந்தரதயும் அததில் அப்தபண்கள் தவகுசதந்ததிரைமபாக உலவவியரதயும், கபாதலுடன் 
ஊடியரதயும் கபாதலனுடன் சண்ரடயவிட்டரதயும், உலகதியல் நதிகழ்வுகரள அறைதிந்தரதயும்,
பபபார்ச் தசய்ததிகரள உற்று பநபாக்கதியரதயும் சங்க இலக்கதியப் பபாடல்கள் மலம் அறைதிய 
முடிகதிறைது.

 சங்க கபாலப் தபண்பபாற் புலவர்கள்
 அறைம், மறைம், கபாதல், இன்பம், இயற்ரக, இவற்பறைபாடு இரணந்து வபாழ்ந்த சங்கபாலப் 
தபண்டிர், கல்வவியறைதிவும் தபற்றைதிருந்ததபால் பரடப்பபாளளகளபாகத் ததிகழ்ந்து தபண்டிர் 
வபாழ்க்ரகரயப் பததிவு தசய்தனைர்.  அகப்பபாடல்களளன் ஆணவிபவர்களபாகப் தபண்கள் 
ததிகழ்ந்தனைர்.  தரலவவி, பதபாழதி, வவிறைலதி, நற்றைபாய், தசவவிலதித்தபாய் என்று தபண்ரமயவின் மமீபத
அகப்பபாடல்கள் கட்டரமக்கப்பட்டனை.   சங்கப் தபண் கவவிஞர்களளன் கவவிரதகரளத் 
ததபாகுத்துள்ள எழுத்தபாளர் ந. முருபகச பபாண்டியன், அவர்களளன் எண்ணவிக்ரக குறைதித்த 
முரைண்கரள அவரைது நூலதில் பததிவு தசய்துள்ளபார்.  “இன்று நமக்குக் கதிரடத்துள்ள 
சங்கப்பபாடல்கரளப் பபாடிய கவவிஞர்களளன் எண்ணவிக்ரக 473 ஆகும்.  சதில பபாடல்கரளப் 
பபாடிய கவவிஞர்களளன் தபயரிரனை அறைதிய இயலவவில்ரல.  இத்தரகய கவவிஞர்களளல், 
தபண்களளன் எண்ணவிக்ரக 41.  தபண் கவவிஞர்களளன் எண்ணவிக்ரக குறைதித்துத் 
தமதிழறைதிஞர்களளரடபய கருத்து பவறுபபாடு உள்ளனை.  தபண் கவவிஞர்களளன் 
எண்ணவிக்ரகயவிரனை உ.பவ.சபா. 38 எனைவும், எஸ். ரவயபாபுரிப்பவிள்ரள 30 எனைவும், ஔரவ 
துரரைசபாமதி பவிள்ரள 34 எனைவும், புலவர் கபா. பகபாவவிந்தன் 27 எனைவும், ஔரவ நடரைபாசன் 41 
எனைவும், ந. சஞ்சகீவவி, 25 எனைவும் முரனைவர் தபாயம்மபாள் அறைவபாணன் 45 எனைவும் 
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குறைதிப்பவிடுகதின்றைனைர்“1 என்கதிறைபார்.

 தபண்பபாற் புலவர்களளன் எண்ணவிக்ரகயவில் கருத்து பவறுபபாடுகளளருந்தபாலும் முப்பததிற்கும் 
பமற்பட்ட புலவர்கள், தனைளத்துவம்மதிக்க தபண்தமபாழதியவில் கவவிரதகள் பரடத்தனைர் என்பது 
புலனைபாகதிறைது.

தனைளத்துவம் மதிக்க தபண்தமபாழதி
 “முதலதில் கபாதரலச் தசபால்பவளபாகப் தபண் இருக்கக்கூடபாது.  மனைத்ததின் உணர்வுகரளப் 
தபண்கள் தவளளப்பரடயபாக ஆண்களளடம் கபாட்டக் கூடபாது.  தம் உடரலயும் மனைத்ரதயும் 
உயவிரரையும் ஆணக்கபாகபவ அர்ப்பணவிக்க பவண்டும். தனைளத்துவம் மதிக்க உரிரமக்குரைரல 
எழுப்பக்கூடபாது” பபபான்றை தபண்கள் மமீது ததிணவிக்கப்பட்ட கற்பவிதங்கரள ஈரைபாயவிரைம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பப தபண்பபாற் புலவர்கள் தம் கவவிரதகள் மலம் உரடத்ததறைதிந்தனைர்.

 தமக்தகனை சதந்ததிரைமபானை பரைப்பவிரனை, தவளளயவிரனை உருவபாக்கதி, தனைளத்துவமதிக்க தபண் 
தமபாழதியபால் பவிரிவுத்துயரிரனை, இளரம பயனைற்று அழதிவரத, மசக்ரகயவின் வவிரளவவிரனை, 
வவிரைகதபாபத்ரத, உணவு சரமக்கும்பபபாது ஏற்பட்ட தபாளளப்பு மணத்ரத, ரகம்ரமத் 
துன்பத்ரத, மணல்வவீடு கட்டிச் சதிறுபசபாறு சரமத்து வவிரளயபாடியரதப் தபண்தமபாழதியபால் 
தபண்பபாற்புலவர்கள் அழகபாகக் கவவிரதயபாக வடித்தளளத்தனைர்.

இற்தசறைதித்தலுக்கு எததிரைபானை கலகக்குரைல்
 ததிருமண வயததிலதிருந்த தம் மகளளன் களதவபாழுக்கத்ரத அறைதிந்த தபாய், அவரள 
இற்தசறைதிக்கதிறைபாள். மரலப் பகுததியவில் சூரியனைளன் தவம்ரம தபாங்கமுடியபாமல் கருகதிக் கதிடந்த
வள்ளளக் தகபாடிரயப் பபபால அவளது உடலழகு அழதிந்ததுத்  பதபாழதியர் கூட்டமும் 
வருந்ததியது.

 “பல பவரலப்பபாடுகள் மதிக்க கப்பல்கரளப் தபரிய வவிளங்கதிக் கபாணம் தபரிய துரறையவில் 
ரவக்கப்பட்டிருக்கும் தசருக்ரகத்தரும் மதுச்சபாடிரயப் பபபான்றை என் இரளய அழகு வவீட்டு
வபாயவிலதிபலபய அழதிந்ததபாழதியும்.  யபாம் இவ்வவீட்டிற்குள்ளளருந்பத முதுரமயரடந்து 
மடிபவபாம்” என்று நற்றைதிரண (295) தநய்தல் ததிரணப்பபாடலதில் ஔரவயபாரின் அழகுத் 
தரலவவி இற்தசறைதிப்புக்கு எததிரைபானை கலகக் குரைல் எழுப்புகதிறைபார். 

“முரிந்த சதிலம்பவின் தநரிந்த வள்ளளயவின்
 புறைம் அழதிந்து ஒலதிவரும் தபாழ் இருங்கூந்தல்
 ஆயமும் அழுங்கதின்று, யபாயும் அஃது அறைதிந்தனைன்,
 பலவவிரனை நபாவபாய் பதபான்றும் தபருந்துரறை,
 கலதிமரடக் கள்ளளன் சபாடி அன்னைஎம்
 இளநலம் இற்கரட ஒழதியச்
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 பசறும், வபாழதிபயபா! முததிர்கம் யபாபம“2

 “மயக்கம் தரும் மதுச்சபாடிரயத் தூக்கதி அருந்தபாவவிட்டபால் நபாட்பட்டு மதுவவீணபாகதி வவிடும்.  
இற்தசறைதித்தபால் இளரம தகட்டு முதுரமயரடந்து வவீட்டிற்குள்பள இறைந்துபபபாக பநரிடும்” 
என்று இற்தசறைதிப்புக்கு எததிரைபானை கலகக் குரைரல ஔரவயபார் எழுப்புகதிறைபார்.

ஆற்றைபாரம தவளளப்பபாடு
 கபாதல் என்றை உணர்வு, ஆண்தபண் இருபபாலருக்கும் தபபாதுவபானைது. கபாமபநபாய் இரு 
பபாலபாரரையும் வபாட்டக் கூடியது.  தம் மனைத்ததில் பதபான்றைதிய கபாமபநபாய் முரளவவிட்டு 
மரைமபாக வளர்ந்து மலர்கரளச்  தசபாரிந்தது, அப்பபபாதும் தரலவர் வரைவவில்ரல என்று 
அகநபானூறு (273) பபாரலத் ததிரணப்பபாடலதில் ஔரவயபார் ஆற்றைபாரமரய 
தவளளப்படுத்ததியுள்ளபார்.  “வவிசம்பு வவிரசத்து எழுந்த” எனும் பபாடலதில்

 “தரலவரைம்பு அறைதியபாத் தரகவரைல் வபாரடதயபாடு
 முரலயவிரடத் பதபான்றைதிய பநபாய்வளர் இளமுரள
 அரசவுரட தநஞ்சத்து உயவுத் ததிரைள்நவீடி,
 ஊபரைபார் எடுத்த அம்பல்அம் சதிரனை,
 ஆரைபாக் கபாதல் அவவிர்தளளர் பரைப்பவி,
 புலவர் புகழ்ந்த நபார்இல் தபருமரைம்
 நதிலவரரை எல்லபாம் நதிழற்றைதி
 அல் அரும்பு ஊழ்ப்பவும், வபாரைபா பதபாபரை”3

என்று கபாமத்ரத மரைமபாக உருவகதித்துத் தன் ஆற்றைபாரமரய தவளளப்படுத்ததிய ஔரவயபார், 
“இரடபவிறைர் அறைதிதல்...” எனைத் ததபாடங்கும் அகநபானூற்றுப் (303) பபாடலதிலும் தன் 
ஆற்றைபாரமரயப் பபய்கனைவு உவரமமலம் சதிறைப்பபாக தவளளப்படுத்ததியுள்ளபார்.  “நம்ரம 
மற்றைவர் அறைதிந்து தகபாள்வர் என்பதற்கு அஞ்சதிப் பபரயக் கனைவவில் கண்டரதப் பவிறைரிடம் 
கூறைபாதரதப் பபபான்று, நபாம் நமது ஆற்றைபாரமரய மரறைத்து ரவத்பதபாம்.  ஆனைபால் பல 
சதிறைப்புகரள உரடய நபாமம் நமக்பக ததரியபாமல் நம்ரமயும் மற்றைவர்க்குக் கபாட்டியது” 
என்றை தபபாருளளல் ஔரவயபார்.

 “இரடபவிறைர் அறைதிதல் அஞ்சதி மரறை கரைந்து,
 பபஎய் கண்ட கனைவவில், பல்மபாண்
 நுண்ணவிததின் இரயந்த கபாலம் தவன்பவல்”4

என்று பபாடுகதிறைபார்.  கழபார்க்ககீரைன் எயவிற்றைதியபாரின் “தபய்து புறைந்தந்த தபபாங்கல் தவண்மரழ” 
எனைத் ததபாடங்கும் அகநபானூற்றைதின் (217) பபாரலத்ததிரணப் பபாடல், தபபாருள்வயவிற்பவிரிந்த 
தரலவனைது பவிரிவவின் ஆற்றைபாரமயபால் துடித்த தரலவவிரய நமக்குக் கபாட்டுகதிறைது.  
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“பறைரவகளளன் கூட்டம் கல்தலன்று ஒலதிக்க, தம் தரலவரரைப் பவிரிந்த மகளளர் அழகதிழந்து 
நடுங்கப் பனைளப் பருவம் வந்தது.  இந்தப் பருவமபானைது தபபாருள் வயவின் பவிரிவபார்க்கு ஏற்றை 
ஒன்று” எனை நதிரனைத்து எத்தரகய சதிறைந்த தபபாருரளப் தபறுவதபாய் இருந்தபாலும் பவிரியபாதவீர் 
என்றை எமக்குத் துரணயபாய் உள்ள உமக்குக் கூறுபவன் என்று நவீ தரலவருக்குக் கூறைவும் 
அரதக் பகட்டும் அவர் எம்ரமவவிட்டுப் பவிரிந்தரதக் கண்டு, அவரைபால் நுகரைப்பட்டுக் 
ரகவவிடப்பட்ட பபாழ்பமனைளரய நபாம் கண்டு, அக்கபாமபநபாய் பமலும் வருந்துவதபால், 
உள்ளத்ததில் வலதிரம குன்றைதி அவபரைபாடு புணர்தரல வவிரும்பவிக் கடும்பனைளயபால் வருந்ததிப் 
பற்கரளத் தவீப்பற்றுமபாறு கடித்து நடுக்கம் தகபாள்பவபாம் எனும் தபபாருளளல் அப்பபாடரல 
எயவிற்றைதியபார் ஆற்றைபாரமயபால் இயற்றைதியுள்ளபார்.

அறைதிவவியல் பததிவுகரள அரமத்துக் பபாடினைர் குமுழதிஞபாழலபார் நப்பசரலயபார்
 இருபதபாம் நூற்றைபாண்ரட அறைதிவவியல் நூற்றைபாண்தடன்பறை தகபாண்டபாடுமளவுக்குப் புததிய 
கண்டுபவிடிப்புக்கரள ஏரைபாளமபாகக் கண்டுவருகதிபறைபாம்.  ஈரைபாயவிரைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப 
தபண்பபாற்புலவர் தபருமக்கள் உயவிரினைத்ரதயும் பயவிரினைத்ரதயும் அறைதிவவியல் பநபாக்பகபாடு 
நுட்பமபாகக் கவனைளத்து அகக்கவவிரதகளளன் பவின்னைணவியபாக அவற்ரறைக் தகபாண்டுவந்து 
மனைவுணர்வுகரள தமன்ரமயபாகப் பததிவு தசய்துள்ளனைர். 
 
“ஒடுங்குஈர் ஓததிநதினைக்கும் அற்பறைபா?
 நடுங்கதின்று, அளளத்து என் நதிரறைஇல் தநஞ்சம்
 அடும்புதகபாடி சதிரதய வபாங்கதி, தகபாடுங்கழதிக்
 குப்ரப தவண்மணற் பக்கம் பசர்த்ததி,
 நதிரறைச்சூல் யபாரம மரறைத்து ஈன்று, புரதத்த
 பகபாட்டு வட்டு உருவவின் புலவு நபாறு முட்ரட...”5

நதிரறை கர்ப்பம் அரடந்த தபண்ஆரம மணல் பமட்டில் மரறைந்து நதின்று புலபால் நபாறும் 
முட்ரடரய இட்டு மரறைத்து ரவக்கும், பவிளவுரடய வபாரயப் தபற்றை ஆண் ஆரம, குஞ்ச
தவளளப்படும் வரரை அம்முட்ரடரயப் பபாதுகபாக்கும் என்றை அரிய வவிலங்கதியல் தசய்ததிரய 
நப்பசரலயபார் பததிவு தசய்த நுட்பம் வவியத்தற்குரியது.

வபாழ்க்ரக பற்றைதிய பபருண்ரமரயப் பததிவுதசய்த கபாமக்கபாணவிப் பசரலயபார்
 வபாழ்க்ரக பற்றைதிய பபருண்ரமரய நற்றைதிரண (243) யவின் பபாரலத்ததிரணப் பபாடல் 
வபாயவிலபாகக் கபாமக்கபாணவிப் பசரலயபார் அருந்ததிறைத்பதபாடு தவளளப்படுத்துகதிறைபார்.

 “தசல்வம் என்பது சதிந்ரதயவின் நதிரறைபவ” என்கதிறைபார் குமரைகுருபரைர்.  “தசல்பவபாம் 
தசல்பவபாம்“ என்று தசன்றுதகபாண்பட இருக்கும் தன்ரமதபற்றை தசல்வத்ரதத் பதடிக் 
கபாதலதியரரை வவிட்டுப் பபபாக பவண்டபாம் என்றை உண்ரமரயக் கபாமக்கபாணவிப் பசரலயபார் 
உணர்த்துகதிறைபார்.
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 “வபாழ்க்ரக சூதபாட்டக்கருவவிரயப் பபபால நதிரலயற்றைது.  சூதபாட்டக்கருவவி மபாறைதி மபாறைதி 
வவிழுவரதப் பபபால வபாழ்க்ரக மபாறைதிக்தகபாண்படயவிருக்கும்.  எனைபவ தரலவரனைபய 
நதிரனைத்து வபாழும் கபாதலதியரரைப் பவிரிய பவண்டபாம் என்றை தபபாருளளல்

 “பதம்படு சதிலம்பவில் ததன் அறைல் தழவீஇய
 துறைகல் அயல தூமணன் அரடகரரை,
 அலங்கு சதிரனை தபபாதுளளய நறு வழ மபாஅத்துப்
 தபபாதும்புபதபாறு அல்கும் பூங்கண் இருங்குயவில்,
 கவறு தபயர்த் தன்னை நதில்லபா வபாழ்க்ரக இட்டு
 ரகயறைத் துறைப்பபபார்க் கழறுவ பபபால,
 தமய்உறை இருந்து பமலபா நுவல,
 இன்னைபாது ஆகதிய கபாரல, தபபாருள்வயவிற்
 பவிரிதல் ஆடவர்க்கு இயல்பு எனைளன்,
 அரிது மன்றைம்ம, அறைத்ததினும் தபபாருபள!”6

 “வபாழ்வவின் தபபாருள், தபபாருள் பதடுதல் மட்டுமன்று, தபபாருள்பட வபாழ்ந்து கபாதலபரைபாடு 
மகதிழ்ந்ததிருத்தல்” என்று பசரலயபார் உணர்த்துகதிறைபார்.

ரகம்ரமக் தகபாடுரமயவிரனைப் பததிவு தசய்த தபாயங்கண்ணவியபார்
 சதிறுவயததிபலபய மணம்முடித்துக் கணவரனை இழந்து, தரலரமயவிரரை நவீக்கதி, 
வரளயரலக் கரளந்து, அல்லதி அரிசதியுண்ணம் கணவரனை இழந்த தபண்டிர் நதிரலரயப் 
புறைநபானூற்றுப் பபாடலதில் (250) உவரமயபாகப் பயன்படுத்ததித் தபாயங்கண்ணவியபார் யபாவரரையும் 
கண்கலங்க ரவத்துள்ளபார்.

 “குய்குரைல் மலதிந்த தகபாழுந்துரவ அடிசதில்
 இரைவலர்த் தடுத்த வபாயவில், புரைவலர்
 கண்ணவீர்த் தடுத்த தண்நறும் பந்தர்,
 கூந்தல் தகபாய்து, குறுந்ததபாடி நவீக்கதி, 
 அல்லதி உணவவின் மரனைவவிதயபாடு, இனைளபய
 புல்தலன்றைரனையபால் வளம்தகழு ததிருநகர்!
 வபான்பசபாறு தகபாண்டு தவீம்பபால் பவண்டும்
 முனைளத்தரலப் புதல்வர் தந்ரத
 தனைளத் தரலப் தபருங்கபாடு முன்னைளய பவின்பனை”7

ரகம்ரமத் துயரிரனை அனுபவவித்த தபண்ணவினைத்ரதத் தவவிரை பவறு யபாரைபாலும் இவ்வளவு 
அழகபாகப் பபாட முடியபாது என்பறை எண்ணத் பதபான்றுகதிறைது.  புறைநபானூறு இலக்கதியத்ததில் (246)
பூதப் பபாண்டியன் பதவவியபார் பபாடிய “பல் சபான்றைவீபரை! பல் சபான்றைவீபரை!” என்றை பபாடலும் இக் 
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தகபாடுரமரய முன் ரவக்கதிறைது.  தநய் கலவபா நவீர்ச்பசபாறு, எள் துரவயல், புளளபசபாரி்த்த 
பவரளக் ககீரரை ஆகதியவற்ரறை உண்டும்.  கல் பமல் துயவின்றும் ரகம்ரம பநபான்பவியற்றைதிய 
தபண்டிர் பட்ட மனை பவதரனைரயப் பூதப் பபாண்டின் பதவவியபார் உணர்த்ததி உள்ளபார்.  
மபாபறைபாக்கத்து நப்பசரலயபார் புறைநபானூற்றைதில் (280) பபாடிய “என்ரனை மபார்பவில் புண்ணம் 
தவய்ய...” எனும் தபபாதுவவியல் ததிரணப் பபாடலதில் தரலவன் மபார்பவில்பட்ட புண்ணவில் 
வண்டுகள் தமபாய்ப்பதபால் வவீட்டில் ரவத்த வவிளக்கு அரணகதிறைது என்று தகபாடுரமரய 
தவளளப்படுத்துகதிறைபார்.  ரகம்ரமக் தகபாடுரமரயப் தபண்கவவிஞர்கள் மனை பவதரனைபயபாடு 
தவளளப்படுத்ததியுள்ளனைர்.

வவீரைம் தசறைதிந்த வவீரைப்தபண்டிர்
 வவீரைம் நதிரறைந்தவர்களபாகச்  சங்கபாலப் தபண்டிர் இருந்தனைர்.  முதல்நபாள் பபபாரில் 
தந்ரதரய இழந்தபாள்.  இரைண்டபாம் நபாள் பபபாரில் கணவரனை இழந்தபாள்,  இன்ரறைய 
நபாளளல் பபபார் முழக்கம் பகட்டவர் தன் குடிப்தபருரமரயக் கபாக்க எண்ணவித் தன் 
குடிகபாக்கும் ஒபரை மகனுக்கு எண்தணய் தடவவி தவள்ளபாரட உடுத்ததி பவரலக் ரகயவில் 
தந்து பபபார் முரனைக்குச் சங்ககபாலப் தபண் அனுப்பவினைபாள் என்றை தசய்ததிரய ஒக்கூர் 
மபாசபாத்ததியபாரின் புறைநபானூற்றுப் (279) பபாடல் வவிளக்குகதிறைது.

 “தகடுக சதிந்ரத, கடிது இவள் துணவிபவ,
 மததில் மகளளரைபாதல் தகுபம,
 பமல்நபாள் உற்றை தசருவவிற்கு இவள் தன்ரனை,
 யபாரனை எறைதிந்து, களத்து ஒழதிந்தனைபனை,
 தநடுநல் உற்றை தசருவவிற்கு இவள் தகபாழுநன்
 தபருநதிரல வவிலங்கதி, ஆண்டுப் பட்டனைபனை
 இன்னும், தசருப்பரறை பகட்டு, வவிருப்புற்று, மயங்கதி
 பவல்ரலக் தகபாடுத்து, தவளளது வவிரித்து உடீஇ,
 பபாறு மயவிர்க்குடுமதி எண்தணய் நவீவவி,
 ஒரு மகன் அல்லது இல்பலபாள்
 தசருமுகம் பநபாக்கதிச் தசல்க எனை வவிடுபம” 8
 
முடிவுரரை
 தபண்ரம உயரிய ஆளுரமயவின் அரடயபாளம்.  நுட்பமபானை அறைதிவுணர்வவின் அரடயபாளம், 
ஈரைபாயவிரைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப பரடப்பபாற்றைல் மதிக்கவர்களபாகத் ததிகழ்ந்த பபாலதினைம், 
தனைளத்துவம் மதிக்கவர்களபாகத் தன்னுணர்வவிரனை அழகபாகத் ததிறைத்பதபாடு தவளளப்படுத்ததிய 
இனைம்.  சங்க இலக்கதியப் தபண்பபாற்புலவர்கள் தமபாழதிரயக் கூரிய ஆயுதமபாகப் 
பயன்படுத்ததித் தம்ரம இயல்பபாக தவளளப்படுத்ததினைர்.  ஒக்கூர் மபாசபாத்ததியபாரின் பபாடல்களளல்
வரும் கபாட்டுப் பூரனையும், ஔரவயபாரின் கவவிரதகளளல் ததிரும்பத்ததிரும்ப வரும் பபாம்பும் 
பல தசய்ததிகரள உணர்த்துவதபாய் அரமகதின்றைனை.  பச்ரசப் புளளரய வவிரும்பவி உண்ணம் 
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தரலச்சூல் மகளளரின் மசக்ரகரய கச்சதிப்பபட்டு நன்னைபாரகயபாரின் “அம்மவபாழதி பதபாழதி”,  
எனும்  குறுந்ததபாரகப் (287) பபாடல் உணர்த்துகதிறைது.
 இந்தசறைதித்தலுக்கு எததிரைபானை பததிரவப் தபண்பபாற் புலவர்களபால் சதிறைப்பபாகத் தரை 
முடிந்துள்ளது.  கபாமஉணர்வவிரனை தவளளப்பரடயபாக உணர்த்ததி ஆற்றைபாரமரயச் 
சதந்ததிரைமபாகச் தசபால்ல முடிந்த அவர்களளன் ததிறைம் பபாரைபாட்டுக்குரியது.  ஈரைபாயவிரைம் 
ஆண்டுகளபானை பவின்னைரும் வவிலங்கதினைங்கரள உற்று பநபாக்கதி அவற்றைதின் இயல்புகரள 
நம்மபால் இலக்கதியமபாக்க முடியபாநதிரலயவில், அன்பறை ஆரமரயப் பற்றைதியும் இதரை 
வவிலங்கதிரனைப் பற்றைதியும் பததிவு தசய்து அறைதிவவியலுக்கு வவித்ததிட்ட ததிறைம் வவியக்க ரவக்கதிறைது.

 “கணவரனை இழந்ததபால் யபாவற்ரறையும் இழக்க பவண்டுமபா?“ என்றை வவினைபா எழுப்பவிய 
தபண்பபாற் புலவர்களளன் கலகக்குரைல் தபண்ணவியத்ததிற்கு அடித்தளமபாக அரமகதிறைது.  ”வவீரைம் 
என்பது ஆணக்கு மட்டுமன்று, தபண்ணக்கும் உரியது“ என்று பபபார்ச் தசய்ததிகரளப் பபாடிய
ததிறைமும், மன்னைனுக்கு ஆபலபாசரனை கூறைதி, தூதுவரைபாகச் தசன்றைதும், வலதிரமயபானை 
சங்ககபாலப் தபண்பபாற் புலவர்களளன் ததிறைரமயபானை ஆளுரமப் பததிவுகள் தமபாத்தத்ததில் 
சங்ககபாலம் ஆளுரமயுரடய தபண்களளன் சதந்ததிரைமபானை தபபாற்கபாலம் என்பது சபாலப் 
தபபாருத்தமபாக அரமகதிறைது.

சதொன்தறண் வவிளக்கம்
1. ந. முருபகசபபாண்டியன், சங்கப்தபண் கவவிஞர்களளன் கவவிரதகள், ப.2.
2. நற்றைதிரண, பபா. 295.
3. அகநபானூறு. பபா. 273.
4. பமலது, பபா. 303.
5. பமலது, பபா. 160.
6. நற்றைதிரண, பபா. 243.
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16. கருணைதொகரைமூர்த்ததியவின் பரடப்பவில் தவளளிப்படுகதின்ற கலதொசதொரைத் தத்தளளிப்பு - வஜேர்மனைளி
புலம்தபயர்வதொழ்வு குறதித்த “வதொழ்வு வசப்படும்” குறநதொவரல அடிப்பரடயதொகக் 
தகதொண்டது  - ச.குபணஸ்வரைன் -

அறைதிமுகம்
தபபா. கருணபாகரைமர்த்ததி பஜர்மனைளயவில் புலம்தபயர்ந்து வபாழ்ந்து வருகதிறைபார். சதிறுகரத, நபாவல்
ஆகதியவற்றுடன் புரனைவுசபாரைபா எழுத்துக்கரளயும் எழுததிவருபவர். இவரின் “ஒரு அகததி 
உருவபாகும் பநரைம்” ததபாகுததியவில் இடம்தபற்றுள்ள “வபாழ்வு வசப்படும்” என்றை குறுநபாவரல 
ரமயமபாகக் தகபாண்டதபாக இக்கட்டுரரை அரமந்துள்ளது.

புலம்தபயர்ந்த தமதிழ்ப்பரடப்பபாளளகளளன் பரடப்புக்களளல் தபாயகம், புகலதிடம் என்றை 
இரைட்ரடச்சூழல் சபார்ந்த பரடப்புக்கரள அவதபானைளக்கமுடியும். அந்த வரகயவில் தபபா. 
கருணபாகரைமர்த்ததியும் தனைது எழுத்துக்கரளத் தந்ததிருக்கதிறைபார். இங்கு புகலதிட எழுத்துக்களளன்
முக்கதிய பபபாக்குகளளல் ஒன்றைபாகதிய பண்பபாடு சபார்ந்த வவிடயத்ரத மட்டும் இப்பகுததியவில் 
பநபாக்கலபாம்.

கலபாசபாரைம் – தமதிழ்மனைம் - தத்தளளப்பு
இலங்ரகத் தமதிழருக்தகனைத் தனைளத்துவமபானை பண்பபாட்டு அம்சங்கள் உள்ளனை. அவர்களளன் 
சமகம், தமபாழதி,  வபாழ்வவியல் அம்சங்கள் சபார்ந்து பல தனைளத்துவமபானை பண்பபாட்டுக் கூறுகள்
தமதிழ் வபாழ்வுக்குரியதபாக இருக்கதின்றைது. தமதிழர் வபாழ்புலப் பண்பபாட்ரடக் ககீரழத்பதயப் 
பண்பபாடு என்றும்  கூறுவர்.  இவர்கள் முற்றைதிலும் பமரலத்பதய நபாடுகளளல் அந்நதிய 
பண்பபாட்டுக்குள் கலந்து வபாழமுற்படும்பபபாது எததிர்தகபாள்ளும் அனுபவங்களும், 
முரைண்பபாடுகளும், தத்தளளப்புக்களும் பவறுபவறைபானைரவயபாக அரமகதின்றைனை.

இந்தவரகயவில் கருணபாகரைமர்த்ததியவின் பல புரனைவுகளளல் தமதிழ்மனைம் எததிர்தகபாள்ளும் 
கலபாசபாரைத் தத்தளளப்ரப  அவதபானைளக்க முடியும். ‘வபாழ்வு வசப்படும்’  என்றை குறுநபாவலதிலும்;
சதிறுகரதகளபானை  ‘பர்வதங்களும் பபாதபாளங்களும்’, ‘வண்ணத்துப்பூச்சதியுடன் வபாழ 
முற்படுதல்’ ஆகதிய சதிறுகரதகளளலும் மதிகத்ததளளவபாக இந்தப் பண்ரப அவதபானைளக்கமுடியும்.
இக்கட்டுரரையவில் “வபாழ்வு வசப்படும்” குறுநபாவல் கருத்ததிற்தகபாள்ளப்படுகதிறைது.

உண்ரமயவில் ‘தமதிழ்மனைம்’ என்பது தமதிழ்வபாழ்ரவக் குறைதிப்பதபாகபவ அரமகதிறைது.     அது  
தமதிழ்ப்பண்பபாட்டினைபால் கட்டரமக்கப்பட்ட சதிந்தரனைபயபாட்டத்ரதயும் தசயற்பபாட்ரடயும்  
குறைதிப்பது.  மதிக நுண்ரமயபாக பநபாக்கதினைபால் அது தனைது தமதிழ்அரடயபாளத்ரதபய 
தவளளப்படுத்துகதின்றைது. இலங்ரகத் தமதிழர் புலம்தபயர்ந்து  தசன்றை பதசதமங்கும் 
இன்னைமும் சபாததிரயயும் சமயத்ரதயும் துடக்ரகயும் தம் நதிரனைவவிலதிருந்தும் 
வபாழ்வவிலதிருந்தும் அகற்றைமுடியபாது கட்டுண்டு கதிடக்கதின்றைனைர். இதற்குள்தபான் 
தமதிழ்ப்பண்பபாட்டு ஒழுக்கவவியலும் எழுதப்படபாத வவிததியபாக அமதிழ்ந்ததிருக்கதின்றைது. இந்த 
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நதிரலயவில் முற்றைதிலும்; தமதிழ், தமதிழ்ப்பண்பபாடு என்று வபாழ்ந்தவர்கள் அந்நதிய வபாழ்வவில் 
எததிர்தகபாள்ளும் தத்தளளப்புத்தபான் இந்தக் குறுநபாவலதில்  உள்ளது.
 
“ஏறைத்தபாழ எல்லபாக் கதபாபபாத்ததிரைங்களளலும் ஆசதிரியர் சகீரைபாக ஒரு வவிஷயத்ரத 
ரவத்ததிருக்கதிறைபார். ககீரழத்பதசக் கலபாசபாரைத்ததில் வளர்ந்த மனைளதர்கள் பமரலத்பதச 
கலபாசபாரைத்ரத எததிர்தகபாள்ளும் தத்தளளப்புதபான் அது. அத்ரவதன் முதல் அதலக்ஸ் வரரை 
பல்பவறு நதிரலகளளல் அரத தவளளப்படுத்துகதிறைபார்கள். அவ்தவளளப்பபாடு மலம்தபான் 
அவர்களுரடய குணச்சதித்ததிரைம் தவளளப்படுகதிறைது. கதபாபபாத்ததிரைங்கள் தமல்லதிய பவகமபாக 
பகபாடுகள் மலம் தவீட்டப்படும் ஓவவியங்களபாக, சகஜமபாகவும் பவகமபாகவும் உருவபாகும் 
வவிதம் இக்குறுநபாவலதின் மதிக முக்கதியமபானை குணம் என்று படுகதிறைது.” (1)

என்று எழுத்தபாளர் தஜயபமபாகன் இக்குறுநபாவலதின் முக்கதியத்துவம் குறைதித்து எழுதுகதிறைபார்.

முத்துரைபாசண்ரண, அத்ரவதன், ததிலகன், நகுலன், நதிமலன், சருவவில் ஆகதிய 
இலங்ரகத்தமதிழர்கள் பஜர்மனைளக்கு புலம்தபயர்ந்தபபபாது அவர்கரள அந்நபாட்டு அரைச; 
அகததிகளபாகக் கருததி அவர்களுக்கு தங்குமதிடம் தகபாடுத்து சமகநல உதவவிப்பணமும் 
தகபாடுத்து வபாழ வழதிதசய்கதிறைது.

ஈழத்ததில் இருந்து புலம்தபயர்ந்தபபபாது பல்பவறு தநருக்கடிகளுக்கு மத்ததியவிபலபய இவர்கள்
புலம்தபயர்கதிறைபார்கள். ஒரு அரறையவில் இரைண்டடுக்குக் கட்டில் அரமத்து ‘ப’ வடிவத்ததில் 
ஆறுபபரரை அங்கு தங்க ஏற்பபாடு தசய்கதிறைபார்கள். இவர்கரளப் பபபாலபவ ஏரனைய 
நபாடுகளளல் இருந்து புலம்தபயர்ந்த பபாகதிஸ்தபானைளயர், கபானைபாக்கபாரைரும்  இபதபபபால 
அரறைகளளல்  தங்கரவக்கப்படுகதிறைபார்கள்.

இக்குறுநபாவலதில் அகததிகரள பஜர்மனைள நடத்துகதிறைவவிதம், ததபாழதில் பதடுதலதில் - ததபாழதில் 
புரிதலதில் உள்ள சதிக்கல்கள், பமரலத்பதயக் கலபாசபாரைத்ரத எததிர்தகபாள்வததில் உள்ள 
தத்தளளப்புகள்,  தபாயகக் குடும்பங்களளன் நதிரல, தனைளப்பட்டவர்களளன் பல்பவறு மனைநதிரலகள்
ஆகதியரவ முதன்ரமயபாகப் பபசப்படுகதின்றைனை.

குறைதிப்பபாக பஜர்மனைளக்கு புலம்தபயர்ந்து வபாழபநரிட்ட இலங்ரகத் தமதிழ் இரளஞர்களளன் 
சதிந்தரனைபயபாட்டங்கரள அவர்களளன் தசயற்பபாடுகரள இந்நபாவல் பகபாடிட்டுக்கபாட்டுகதிறைது. 
இலங்ரகத் தமதிழரின் புலம்தபயர்வு 1980 களளல் இருந்பத முரனைப்புக் தகபாண்டிருந்த 
கபாலகட்டத்ததில் பஜர்மனைள பபபான்றை முற்றைதிலும் அந்நதிய தமபாழதிபபசம் நபாடுகளுக்கு 
புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் மனைபவபாட்டங்கரள இது எடுத்துக்கபாட்டுகதின்றைது. இதரனை டி.தச 
தமதிழன் புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் மனைபவபாட்டங்கரள தசபால்லும் ஆரைம்பகபால ஆவணம் 
என்று குறைதிப்பவிடுவது முக்கதியமபானை அவதபானைளப்பு. 
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“80 களளன் ஆரைம்பத்ததில் ஈழத்ததிலதிருந்து பஜர்மனைளக்கு அகததிகளபாய் அரடக்கலங்பகட்டு, ஒபரை 
அரறையவில் தங்கதியவிருக்கும் ஐந்தபாறு இரளஞர்கரளப் பற்றைதிய கரததபான் இது. 
இன்தனைபாருவரகயவில் தசபால்லப்பபபானைபால், இந்தக்கரத எமது புலம்தபயர் வபாழ்வவின் 
ததபாடக்கத்ரதப் பததிவு தசய்யும் ஒரு முக்கதிய ஆவணம் எனைவும் தசபால்லலபாம். புலம்தபயர்
வபாழ்க்ரக என்பது தபபாதுவபானை ஒன்றைல்ல. நபாம் புலம்தபயர்ந்த ஒவ்தவபாரு நபாட்டுக்கும் 
ஏற்ப அரவ பவறுபடுபரவ. உதபாரைணமபாய் கனைடபா, இங்கதிலபாந்து பபபான்றைவற்றுக்கு 
குடிதபயர்ந்தவர்களுக்கும், பஜர்மனைள, பவிரைபான்ஸ் பபபான்றை நபாடுகளுக்கு 
புலம்தபயர்ந்தவர்களுக்கும், இரடயவிலபானை வபாழ்க்ரக என்பது வவித்ததியபாசமபானைது. கனைடபா 
பபபான்றை நபாடுகளுக்கு குடிதபயர்ந்தவர்களுக்கு, ஆகக்குரறைந்தது, ஏற்கனைபவ கற்றுக்தகபாண்ட,
அடிப்பரட ஆங்கதிலத்ரத ரவத்து, தங்கரளக் கபாப்பபாற்றைதிக் தகபாள்ளவபாவது முடிந்ததிருந்தது.
ஆனைபால் பஜர்மனைள, பவிரைபான்ஸ் பபபான்றைவற்றுக்குப் பபபானைவர்கள், தமபாழதியவிலதிருந்து 
எல்லபாவற்ரறையும் புததிதபாகபவ கற்றுக்தகபாள்ள பவண்டியவிருந்தது. ஆகபவ அவர்களுரடய 
புலம்தபயர்வு எம்ரமவவிட வவித்ததியபாசமபானைது மட்டுமதின்றைதி, மதிகவும் கஷ்டமபானைதும் கூட. 
எனைபவ 'புலம் தபயர் வபாழ்வு'  என்றை ஒற்ரறைவரிக்குள், எல்பலபாருரடய வபாழ்ரவயும், 
தபபாதுவபாகப் பபார்க்கும் நதிரலரயயும், நபாம் மபாற்றைவும் பவண்டியவிருக்கதிறைது.” (2)

ஆசதிரியர்; அத்ரவதரனை பவிரைதபானை பபாத்ததிரைமபாக்கதி கரதரய நகர்த்ததியுள்ளபார். இததில் வரும் 
ஆறு பபாத்ததிரைங்களும் ஆறு வரகயபானை மனைவுணர்வு மற்றும் தசயற்பபாடு தகபாண்டவர்கள். 
ஒவ்தவபாரு கபாரைணத்துடனும் புலம்தபயர்ந்து வந்தவர்கள்.  இவர்கள் வததியும் வவிடுததி நபான்கு
மபாடிகரளக் தகபாண்டது. முதலபாவததில் உலகதின் ஆததித்ததபாழதிலபாகதிய வவிபச்சபாரைம் மற்றும் 
மதுபபானைச் சபாரலகளும் மன்றைபாவததில் இவ்வபாறு புலம்தபயர்ந்தவர்களும் நபான்கபாவததில் 
நதிரைந்தரை குடியவிருப்பபாளர்களபாகதிய பஜர்மனைளயரும் வததிகதின்றைனைர்.

இந்நபாவலதில் பல வவிடயங்கள் பபசப்பட்டபாலும் ககீரழத்பதய மரைபவில் வபாழ்ந்தவர்கள் 
எததிர்தகபாள்ளும் கலபாசபாரை முரைண்பபாடு அததிகம் பபசப்படுவது பநபாக்கத்தக்கது.
குறைதிப்பபாக

1. பபபாரதப்தபபாருள் பபாவரனை
2. மதுப்பபாவரனை
3. பபபார்பணபா படங்களளன் பபாததிப்பு
4. தபண்களளன் ததபாடர்பு

ஆகதியரவ இக்குறுநபாவலதின் பபசதபபாருள்களளல் முக்கதியமபானைரவ.

“தமபாழதிவழதித்தனைளரம, கலபாசபாரைத் தனைளரம, பபாலதியல்தனைளரம, என்று தனைளரமயவின் 
வரகரமகளுக்குள்  சதிக்கதி சழலும் அகததி வபாழ்வு. அததிலும் அதவீதப் பபாலதியல் தனைளரம 
கபாரைணமபாக தபரும்பபாலபானை கதபாபபாத்ததிரைங்கள் பபாலதியல் குறைதித்த வவிடயங்கரள ஏதபாவததபாரு 
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வவிதத்ததில் தவளளப்படுத்தும் கரதப்பபபாக்கு அகததிகளளன் உளவவியல் தபாக்கத்ரதக் 
கபாட்டுகதிறைது. “(3)

நபாவலதில் வரும்  ஈழத்தவர் ஆறுபபரின் கரதயுடன் இரணயபாக பக்கத்து அரறைகளளல் 
வசதிக்கும் பபாக்கதிஸ்தபானைளயர், கபானைபாக்கபாரைர் ஆகதிபயபாருடன் கரதபயபாட்டம் நகருகதின்றைது.

இவர்களளல் வயததில் மத்தவரைபானை  முத்துரைபாசண்ரண கடவுள் சதிந்தரனையும் அரமததியும் 
தகபாண்டவர். அடிதடிகளுக்கு பபபாகபாதவர். சரமயல் பவரலகளுடன் அவர் தபபாழுது 
பபபாய்வவிடும். அத்ரவதன் தகபாஞ்சம் பகபாபக்கபாரைன் அநவீததிகரளக் கண்டு 
தபபாறுக்கமபாட்டபாதவன். கபாரலயவில் மபாடிப்படிகளளல் ஏறைதி பத்ததிரிரகபபபாடும் பவரலரய 
தசய்பவன். இதரனை ததிலகனும் தசய்கதிறைபான். ஆனைபால் அவன் ஒரு ஜபாலதிப்பபர்வழதி. 
இக்குறுநபாவலதின் பபசதபபாருள் ததிலகன் பபாத்ததிரைத்ததிற்கு ஊடபாகபவ அததிகம் 
சதிலபாகதிக்கப்படுவதும் கவனைளக்கத்தக்கது. மற்றைவர்களளல் சருவவில் ஒரு பஹெபாட்டலதில் 
உறைவவினைர் ஒருவர் ஊடபாக கதிரடத்த பவரலரய தசய்துவருபவர். மபாதம் ஒரு தடரவ 
பசபாசல் கபாச தபறுவதற்கபாக இவர்களது அரறையவில் வந்து தங்குபவர். மற்ரறைய இருவரும் 
வயததில் இரளயவர்கள். சபகபாதரைர்கள்.

இந்நபாவலதில் பமரலத்பதய சமகத்ததில் வளர்ந்த இரைண்டு இளம்தபண்கரள 
அவதபானைளக்கலபாம். அவர்களளல் ஒருத்ததிக்கு பவிள்ரளரயப் தபற்று நல்ல வவிரலபபசதி 
வவிற்றைல் ததபாழதிலபாகதிறைது. மற்றைவளுக்கு தனைது ரகச்தசலவுகளுக்கபாக பசபாரைம்பபபாதல் 
உதவுகதிறைது. இவ்வபாறைபானை தபண்களளன் ததபாடர்பு புலம்தபயர்ந்து அங்கு வபாழ பநர்ந்த 
இரளஞர்களுக்கு ரககூடுகதிறைது. கறுப்பவினை ஆடவருடன் நட்புக்தகபாண்டு அவர்கள் மலம் 
குழந்ரத தபற்று வவிற்கும் ஒருத்ததியபாக சபபீனைபா என்றை தபண் இக்குறுநபாவலதில் 
அறைதிமுகமபாகதின்றைபாள். அவள் அத்ரவதனுடன் நதிகழ்த்தும் உரரையபாடல் ஒன்ரறை பநபாக்கலபாம்.

“அத்ரவதன் வவிளங்கபாமல் குழப்பத்துடன் அவரளப் பபார்த்தபான்”
“நத்ததிங் ஆக்ஸ்தடன்ரைபால்… கர்ப்பம் தங்க ரவத்துக் தகபாண்டு வந்பதன்.”
“இந்ததியக் குழந்ரதயவில் அப்படி என்னை வவிபசஷம்?”
“தசபாக்பகபா பவிறைவுண் குழந்ரதகளுக்கு ஏக டிமபாண்ட ததரியுபமபா? கண்ணடித்தபாள்”
“இப்பபபா எங்பக குழந்ரத?”

"பபபானை பகபாரடயவில் Sylf க்குப் பபபாயவிருந்தபபபாது ஒரு பணக்கபாரைன் ஸ்வவீகபாரைம் பண்ணவிபறைன்
என்றைபான்… தகபாடுத்ததிட்படன்… ஒன்றும் சம்மபாவல்ல… அறுபததினைபாயவிரைம் தடபாய்ச்மபார்க். இரதச்
சம்பபாததிக்க நபான் பத்து வருஷம் மபாடபாய் உரழக்க பவணம் பபார்… இது ஒரு சதிம்பவிளபானை 
பவிஸதினைஸ்”  (4)

இபதபபபால் இன்தனைபாரு தபண்பற்றைதிய சம்பவமும் நபாவலதில் வருகதிறைது. பக்கத்து அரறையவில் 
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வததியும் இலங்ரகத்தமதிழர் இரைண்டு பபர் பபபாரதவஸ்தும் பபபார்பணபாவும் எனை 
அரலபவர்கள். பபாடசபாரல தசன்றுவரும் 14 வயதுரடய பள்ளள மபாணவவிரய தம் அரறைக்கு
அரழத்து வந்து பபபாரதஊசதிரய அததிமபாகச் தசலுத்ததி அவரள பபாலதியல் பதரவக்கு 
உட்படுத்துகதின்றைனைர். இறுததியவில் அவள் இறைக்கும் தறுவபாயவில் அவரளக் கபாப்பபாற்றும் 
எண்ணமதில்லபாத அவர்களளன் மனைளத மனைமும்  அதற்கு இடங்தகபாடபாத சட்டங்களும் 
இந்நபாவலதில் கபாட்டப்படுகதிறைது.

இச்சம்பவத்ரத அறைதிந்து அத்ரவதன் பகபாபப்படுகதிறைபான். அவர்களுடன் சண்ரடபவிடிக்க 
முற்படுகதிறைபான். இறுததியவில் அந்தப் தபண்ரணக் கபாப்பபாற்றும் தபபாருட்டு தபபாலதிஸதில் 
அறைதிவவித்தும் அவர்களளன் சட்டம் அதற்கு இடங்தகபாடுக்கபாத நதிரலயவில் பபபாரதப்தபபாருள் 
தடுப்புப்பவிரிவவின் வவிபசட அம்புலன்ஸ் வண்டி ரவத்ததியர்களளன் உதவவியுடன் அவள் 
உணர்வற்றை ஆபத்தபானை நதிரலயவில் மமீட்கப்படுவபதபாடு நபாவல் முற்றுப்தபறுகதின்றைது.

பபாலதியல் நடவடிக்ரககள் பமரலத்பதய வபாழ்வவில் ததிறைந்து வவிடப்பட்ட கலபாசபாரை நதிரலயபாக
இருந்தபாலும் இவர்களளன் பபார்ரவயவில் அது ஒழுக்கவவிததிகளுக்கு அப்பபாற்பட்டதபாகபவ 
அரமகதின்றைது. இது சபார்ந்த பல சதிக்கல்கரள அரறைநண்பர்கள் எததிர்தகபாள்கதின்றைனைர்.

ககீரழத்பதய கறுப்பவினை ஆடவரனை நண்பனைபாக்கதிக் தகபாள்வதன் ஊடபாக தபான் தசபாக்கதிளற் 
கலர் குழந்ரத தபற்று அதரனை நல்ல வவிரலக்கு வவிற்றுவவிட வவிரும்பும் தபண் ஒருத்ததி 
ததிலகனுடன் தநருங்கதிப் பழகதியபவின் தனைது குழந்ரதக்கு அப்பபாவபாக பததிவுதசய்தபால் 
பபபாதும். தபான் அந்தக் குழந்ரதரய பவின்னைர் நல்ல வவிரலக்கு வவிற்றுவவிடுபவன் என்கதிறைபாள்.
இது அததிர்ச்சதியூட்டும் சம்பவமபாக அரமகதிறைது.  பத்ததிரிரக வவிநதிபயபாகதிக்கப்பபபானை இடத்ததில் 
தவள்ரளக்கபாரைப் தபண்கள் படுக்ரகக்கு அரழக்கும் சந்தர்ப்பங்கள், முத்துரைபாசன் ஒருமுரறை
பஜர்மனைளரய சற்றைதிப்பபார்த்து பபபாட்படபாவுக்கு முகங்தகபாடுக்கும் சந்தர்ப்பத்ததில் ஒரு 
இளம்தபண் அவரரை முத்தமதிட்டுச் தசல்லும் சந்தர்ப்பம், இன்னும் பல சம்பவங்கள்… 
எல்லபாம்; ககீரழத்பதய ஒழுக்கவவியலதில் வபாழ்ந்தவர்கரள இரைண்டக நதிரலக்கு 
உட்படுத்துகதின்றைனை.

“ஒரு நபாட்டில் குடியுரிரம தபற்று வபாழும் பவற்று நபாட்டவர்கள் அவர்கள் குடிபயறைதிய 
நபாட்டின் பண்பபாட்டில் ஒரு பகுததிரயயும் அவர்களளன் தசபாந்தப்பண்பபாட்டில் தபரும் 
பகுததிரயயும் இரணத்துக் தகபாண்டவர்களபாய் உள்ளனைர். இவ்வபாறைபானை வபாழ்க்ரகமுரறை 
அவர்கள் வபாழும் நபாட்டு மக்களளன் பண்பபாட்டிலதிருந்து பவறுபட்டதபாக அரமயும். 
அவர்களளன் அவ்வரகப்பண்பபாடு அந்நபாட்டின் தமபாத்தப்பண்பபாட்டில் ஓர் உட்பண்பபாடபாக 
அரமயும்” (5)

எனை புலம்தபயர்ந்த பதசத்ததின் உபபண்பபாடு பற்றைதி கூறைப்படுகதிறைது. இக்கூற்று ஈழத்தமதிழர் 
புலம்தபயர்ந்து இற்ரறைக்கு கபால்நூற்றைபாண்டு கழதிந்துவவிட்ட நதிரலயவில் தபபாருத்தமபாக 

 பததிவுகள் ©  2020



153                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

இருக்கதின்றைது. ஆனைபால் இந்நபாவல் புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் ஆரைம்பநதிரல குறைதித்பத 
பபசவதனைபாபலபய பமற்குறைதித்த கலபாசபாரை தத்தளளப்ரப இலங்ரகத்தமதிழர்கள் 
எததிர்பநபாக்கபவண்டியவிருந்ததிருக்கதின்றைது.

பமலும் ஒரு சம்பவத்ரதயும் இங்கு எடுத்துக்கபாட்டலபாம். அரறைநண்பர்கள் ஒருமுரறை 
பகபாரவத்தமதிழர் ஒருவரரை சந்ததிப்பதன் ஊடபாக தமதிழ்ப்படம் பபார்க்கும் வபாய்ப்புக் 
கதிரடக்கதிறைது. அவர் ஒரு சரைண்டல் பபர்வழதியபாக இந்நபாவலதில் கபாட்டப்படுகதிறைபார். அவருடன்
ஏற்பட்ட மனைக்கசப்பு அரறைநண்பர்களுக்கு ஒரு ரீவவியும் தடக்கும் வபாங்கபவண்டிய 
பதரவரய ஏற்படுத்துகதிறைது. அது படிப்படியபாக இவர்கள் மட்டுமல்லபாமல் பக்கத்து 
அரறையவினைரும் தமதிழ்ப்படம் பபார்ப்பதற்கு ஏற்றை சந்தர்ப்பத்ரத வழங்குகதின்றைது. 
கபாலநவீட்சதியவில் ‘பபபார்பணபா’ படம் பபார்க்கும் நதிரலக்கு இவர்களது தபபாழுது தள்ளப்படுகதிறைது.

இதுபபபான்றை சம்பவங்களுக்கு நபாவலதில் இருந்து சதில உதபாரைணங்கரள எடுத்துக்கபாட்டலபாம்.

“படம் ததிடீதரைனை முடிந்து ‘டிவவி’ ததிரரையவிலதிருந்து அரறைக்குள் தவளளச்சம் பரைவவியபபபாது 
நதிமலனும் முத்துரைபாசபா அண்ரணயும் தத்தமது கட்டில்களளல் தரலரயச் சற்றைதிப் 
பபபார்த்தபடி உட்கபார்ந்து படம் பபார்த்துக் தகபாண்டிருந்தபார்கள்” (6)

“அரறையவின் ரமயமபாகவவிருந்த பததிவபானை பமரசயவில் மன்றுபபர் கபாலடியவில் பவியர்க் 
குரலயும், ரகயவில் சதிகதரைட்டுமபாக ‘ரைம்மதி’ ஆடிக்தகபாண்டிருந்தனைர். கதவுக்கு  எததிரைபாக 
இருந்த கட்டிலதில் ஒருவன் தஜர்மன்கபாரி ஒருத்ததிரய பபபார்த்ததி ரவத்து முயங்கதிக் 
தகபாண்டிருந்தபான். அத்ரவதன் 120000 பவபாட்ஸ் மதின்சபாரைத்தபால் தபாக்கப்பட்டு 
சதபாகரிப்பதற்குள் அவரனையும் ரைம்மதியபாட அரழத்தனைர். …………அத்ரவதன் பவதறைபாரு சமயம் 
வருவதபாகக் கூறைதிக்தகபாண்டு தவளளபய பபாய்ந்தபான். அவனைளன் மபனைபா உணர்வுகரளத் 
துளளயும் புரியபாத சபார்ளளயவின் அரறையவினைர் ஒரு அரரை மணவிபநரைமபாவது ரைம்மதியபாட வருமபாறு
தகஞ்சதினைர்.” (7)

“இவங்கட தசக்ஸ்… ஒழுக்கம் பற்றைதிய பபார்ரவபய பவரறை… பபபாய் பவிரைண்படபாட ஒருத்ததி 
ஒரு பபார்ட்டிக்கு பபபாறைபாள் என்று ரவயன். அவள் தபாபய பவில்ரல (கருத்தரட)யும் எடுத்துக்
ரகயவில தகபாடுத்து வவிடறைபாபள?.... இவங்களுரடய ததியறைதிப்படி ஒழுக்கத்ததிற்கும் 
கன்னைளத்தன்ரமக்கும் சம்பந்தபமயவில்ரல” (8)

ததபாகுப்பு
புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் ஆரைம்பகபால வபாழ்க்ரக தநருக்கடிரய முக்கதியமபாக இந்நபாவல் 
எடுத்துக்கபாட்டுகதின்றைது. அத்துடன் இன்று புலம்தபயர் இலக்கதியத்ததில் அததிக அழுத்தம் 
தகபாடுத்துப் பபார்க்கபவண்டிய வவிடயம் ‘தமதிழ்அரடயபாளம்’ அது பண்பபாடு சபார்ந்து 
அவர்களளன் வபாழ்க்ரக சபார்ந்து எந்தவவிதமபானை சரிவுகரள மபாற்றைங்கரள 
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ஏற்படுத்ததியவிருக்கதிறைது என்பது இங்கு எடுத்துக்கபாட்டப்பட்டிருக்கதிறைது. ஆனைபால் 
கபால்நூற்றைபாண்டு கடந்துவவிட்ட நதிரலயவில் இங்கு குறைதிப்பவிடப்பட்ட பலவற்றைதில் இன்று 
வபாழ்ந்துவரும் புகலதிடத் தமதிழர்கள் புகலதிடப்பண்பபாட்டில் தமக்குரிய உபபண்பபாட்ரடக் 
தகபாண்டு வபாழ்ந்து வருகதின்றைனைர்.

தமபாழதி, சமயம், ததிருமணம், பழக்கவழக்கம், தபபாழுதுபபபாக்கு, பபாலதியல் சபார்ந்த பல 
வவிடயங்களளல் எமது தமதிழ்ப்பண்பபாட்டுக்கூறுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய தனைளத்துவமபானை 
அம்சங்கபளபாடு புலம்தபயர்ந்த நபாட்டின் தமபாத்தப்பண்பபாட்டில் உப பண்பபாட்டுக்கூறு 
ஒன்றைதிரனையும்  உருவபாக்கதி இன்று வபாழ்ந்து வருகதின்றைனைர். எவ்வவிதத்ததிலும் முற்றுமுழுதபாக
தமதிழ்ப்பண்பபாட்டு மனைம் என்றை நதிரல மபாறைதி ஒத்துப்பபபாகக்கூடிய அல்லது மபாற்றைத்ரத 
எததிர்தகபாள்ளக்கூடிய நதிரலயவிபலபய இன்று புகலதிடத்தமதிழர்கள் இருக்கதின்றைனைர். அது 
உணர்வுபூர்வமபானை தமபாழதிவழதியபானை தமதிழ் அரடயபாளமபாக முற்றுமுழுதபாக அல்லபாமல் 
தவறும் தமதிழ் அரடயபாளமபாகபவ மன்றைபாம் தரலமுரறையவினைரிடத்ததில் 
ரகயளளக்கப்படுகதிறைது. இதற்கு இன்ரறைய தமபாறைவீசதியஸ் நல்ல உதபாரைணம் ஆகும்.

எனைபவ கருணபாகரைமர்த்ததியவின் இக்குறுநபாவலபானைது இலங்ரகத்தமதிழரின் ஆரைம்பகபால 
வபாழ்க்ரகச் சூழரல எடுத்துக்கபாட்டும் ஆவணமபாக ததிகழ்கதின்றை பநரைத்ததில் தமதிழ்ப்பண்பபாட்டு
மனைம் எததிர்தகபாள்ளக்கூடிய கலபாசபாரைத் தத்தளளப்ரபயும் எடுத்துக்கபாட்டுவதபாக 
அரமந்துள்ளது. எததிர்கபாலத்ததில் புலம்தபயர் தமதிழரின் வபாழ்க்ரகயவில் அவர்களளன் 
எழுத்துக்களளல் தமதிழ்ப்பண்பபாடு அல்லது தமதிழ் அரடயபாளம் என்பதுதபான் முக்கதிய 
பபசதபபாருளபாக இருக்கும் என்பதும் இக்குறுநபாவலூடபாக வலதியுறுத்தப்படுகதிறைது.

அடிக்குறதிப்புக்கள
1) தஜயபமபாகன் : 1996, “இரவ என் முகங்கள்” ஒரு அகததி உருவபாகும் பநரைம் தசன்ரனை, 
ஸ்பநகபா ப 7.
2) டி.பச. தமதிழன்:  “வபாசதிப்பும் சதில குரைல்களுக்கபானை எததிர்வவிரனையும்”     
http://djthamilan.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
3) தவற்றைதிச்தசல்வன். ப: 2009, ஈழத்தமதிழர் புகலதிட வபாழ்வும் பரடப்பும், தசன்ரனை பசபாழன் 
பரடப்பகம், ப 228.
4) கருணபாகரைமர்த்ததி : 1996, ஒரு அகததி உருவபாகும் பநரைம், ஸ்பநகபா, தசன்ரனை,    ப 59.
5) பக்தவத்சலபபாரைததி : 1999 (வவிரிவபாக்கதி ததிருத்ததிய பததிப்பு), பண்பபாட்டு மபானைளடவவியல், 
தசன்ரனை, மணவிவபாசகர் பததிப்பகம், ப 169.
6) பமலது 4: ப 99.
7) பமலது 4: ப 75.
8) பமலது 4: ப 125.
(சதிங்கப்பூர்த் தமதிழ் இலக்கதியக் களம், உலகத் தமதிழ் ஆரைபாய்ச்சதி நதிறுவனைத்துடன் இரணந்து 
பம 31, 2014 இல் நடத்ததிய 'புலம்தபயர்ந்த தமதிழர் வரைலபாறும் வபாழ்வவியலும்' என்றை 

 பததிவுகள் ©  2020



155                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

கருப்தபபாருளளலபானை பன்னைபாட்டு மபாநபாட்டில் சமர்ப்பவிக்கப்பட்ட கட்டுரரை.)
நன்றைதி : கரலமுகம், இதழ் 58 (ஏப்ரைல் – யூன் 2014) யபாழ்ப்பபாணம்.

'பததிவுகளு'க்கு அனுப்பவியவர்: குபணஸ்வரைன்
kuneswaran@gmail.com
பததிவுகள், ஆகஸ்ட் 29, 2014
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17. ‘மரழ ஒலதி’ கவவிரதத் தததொகுப்பவில் சூழதியல் சதிந்தரனைகள  -  ச.முத்துச்தசல்வம், 
முரனைவர்பட்ட ஆய்வபாளர், தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ-46. -

சூழதியல் என்பது இன்ரறைய நதிரலயவில் முக்கதியமபாக ரவத்துப் பபசப்பட பவண்டிய 
துரறைகளளல் ஒன்றைபாக அரமந்துள்ளது. மனைளத வபாழ்வவிற்கு அடிப்பரடயபாக அரமவது சூழல்.
இத்தரகயச் சூழல் மனைளதனைளன் அரனைத்து வவித தசயல்பபாடுகளுடன் ஒன்றைதிரணந்துள்ளது. 
இத்தரகய சூழலபால் உந்தப்பட்ட மனைளதன் தனைது கற்பரனைச் சதிறைரக வவிரித்து இலக்கதியம் 
பரடக்கதிறைபான். எனைபவ ஒவ்தவபாரு பரடப்பவிலும் பரடப்பபாளன் இருக்கதின்றைபான். ஒவ்தவபாரு 
பரடப்பவினுள்ளும் பரடப்பபாளன் இருப்பதனைபால் தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிரின் ‘மரழ ஒலதி’ 
என்கதின்றை இக்கவவிரதத் ததபாகுப்பு பரடக்கப்பட்ட சூழல் குறைதித்து ஆரைபாய்வபத 
இக்கட்டுரரையவின் பநபாக்கமபாக அரமகதிறைது.

ஆய்வு எல்ரல
 ‘மரழ ஒலதி’ என்னும் கவவிரதத் ததபாகுப்பு மட்டும் இக்கட்டுரரைக்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வுக் கருதுபகபாள்
 ‘மரழ ஒலதி’ என்றை கவவிரதத் ததபாகுப்பு பரடப்பபாளளயவின் சூழல் கபாரைணமபாக 
உருப்தபற்றைதிருக்கலபாம் என்றை கருதுபகபாளளரனை அடிப்பரடயபாக ரவத்து இவ்வபாய்வு 
ததபாடங்கப்படுகதிறைது.

பரடப்பபாளனும் பரடப்பும்
 தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிர் என்னும் இக்கவவிஞர் தர்மபுரி மபாவட்டத்ததில் கம்ரப நல்லூரில் 
15.02.1962-இல் பவிறைந்தபார். இவர் தமதிழ்க்கததிரின் எழதில்வபானைம், ஐங்குறைள் அமதிழ்தம், மரழ 
ஒலதி, பபபான்றை கவவிரத நூற்களும் அரடக்கலன் குருவவியும் ஆறைபாம் வகுப்புச் சதிறுவனும், 
பசவும் பபாப்பபாவும், சதிறுவர் பூக்கள் பபபான்றை சதிறுவர்களுக்கபானை பரடப்புகரளயும் 
பரடத்துள்ளபார். மரழ ஒலதி என்னும் கவவிரதத் ததபாகுப்பவின் அரமப்பவிரனைப் பத்துப் 
பவிரிவபாகப் பகுக்கலபாம். அரவயபானை, 1.இயற்ரக, 2.தமதிழ், 3.தமதிழர், 4.சபான்பறைபார், 
5.இரைங்கற்பபா, 6.சமுதபாயம், 7.பபாவரைங்கம், 8.அரைங்குகளளல் பபாடப்தபற்றை பபாடல்கள், 
9.குறுங்கபாவவியப் பபாடல்கள், 10.பல்சரவப் பபாடல்கள் பபபான்றை பகுததியபாக இந்நூரலப் பகுத்து
அரமக்கலபாம்.

பரடப்பபாளனும் சூழலும்
“சூழ்நதிரல (Context) என்பது இலக்கதியத்பதபாடு தநருங்கதியத் ததபாடர்பு உரடயது. இரத 
ஆரைபாய்ச்சதி தசய்வது, அதபாவது வவிஞ்ஞபானை சதிந்தரனை, அறைதிவபாற்றைல் வரைலபாறு (Intellectual history),
இரறையவியல், சமகபால அரைசதியல், சமகச் சூழ்நதிரல (தபண்ணவியம், தலதித்ததியம், 
மபானைளடவவியல், மபார்க்ஸதியம்) மற்றைகரலகள், சற்றுப்புறைச் சூழல், வவிஞ்ஞபானைமும் 
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தகபாள்ரககளும் இன்தனைபாரு வரகயபானை சூழ்நதிரலரயக் குறைதிக்கதின்றைது.  இத்தரகய 
அரனைத்துச்சூழலும் இலக்கதிய அறைதிஞர்களளரடபய வவிரும்பப்பட்டததபான்று.”  (பமரல 
இலக்கதியத் ததிறைனைபாய்வு வரைலபாறு, பக்.346-47) என்று ரவ.சச்சதிதபானைந்தம் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.  
இவ்வரகயவில், எந்த ஒரு பரடப்பபாக இருந்தபாலும் அப்பரடப்பவினுள் பரடப்பபாளன் சபார்ந்த 
புறைச்சூழலதின் தபாக்கம் கபாணப்படும். ஆரகயபால், அப்பரடப்பபாளனைளன் பரடப்பவில் அவன் 
சபார்ந்த சூழல் இடம்தபறுகதிறைது. அப்பரடப்பபாளரனை ரமயப்படுத்ததி அவன் சபார்ந்த சூழரல,

1.இயற்ரக சபார்ந்த சூழல்
2.உயவிரினைங்கள் சபார்ந்த சூழல்
3.சமுதபாயம் சபார்ந்த சூழல்

என்னும் நதிரலகளளல் வரகப்படுத்ததிக் கூறைலபாம். அவ்வரகயவில், தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிர் 
கம்ரப நல்லூர் அரைச ஆண்கள் பமல்நதிரலப்பள்ளளயவில் தமதிழபாசதிரியரைபாகப் பணவியபாற்றைதி 
வருகதிறைபார். பபாரைததிதபாசன், சப்புரைத்ததினை தபாசனைளன் பரடப்புகளளல் ஆர்வம் உரடயவர். 
பபாரைததிதபாசனைளன் தகபாள்ரகரயப் பவின்பற்றுபவர். ஆரகயபால், இவரின் பரடப்பவில் தமதிழ்ச் 
சபார்ந்த உணர்வும் சமுதபாயம்  சபார்ந்த உணர்வும் தவளளப்பட்டுள்ளது. இதரனை,

“தபண்ரண வணங்கும் தபருமனைளதபா! உன்சதிசரவக்
கண்ணவில் மகதளனைக் கண்டதுபம - மண்ணவில்

புரதக்கும் தபருமடபா! பூவுலகதில் நவீபயடபா?
பரதக்குதடபா பநயம்தபான் பபார்” 
 (தபண்சதிசக் தகபாரல, மரழ ஒலதி,ப.126)

என்று சமகபால சமுதபாயம் சபார்ந்த நதிகழ்வவிரனைப் பததிவு தசய்துள்ளபார் ஆணக்கு தபண் சமம்
என்றை நதிரல தபயரைளவவில் தபான் உள்ளது. ஆகபவ தபான் தபண்தணன்று கண்டவுடன் 
அச்சதிசவவிரனை தகபான்றுவவிடும் மடத்தனைத்ததிரனையும், பபாலதினை பவறுபபாட்டினைபால் தபண்ணக்கு
எததிரைபாக தசயல்படுபவபாரரையும் கண்டிக்கதின்றைபார்.

இயற்ரகப் பபாதுகபாப்பு
 சற்றுச்சூழரலக் கபாப்பததில் பரடப்பபாளன் மதிகுந்த ஆர்வம் உரடயவரைபாகத் ததிகழ்கதிறைபார். 
இவர் எழுததிய மரழ ஒலதி என்னும் கவவிரதயவின் தரலப்பப இந்நூலுக்குப் தபயரைபாக 
அரமந்துள்ளரம இதரனை தவளளப்படுத்தும் வவிதமபாக வவிளங்குகதிறைது. பமலும், 
இயற்ரகரயச் சகீரைழதிக்கும் தநகதிழதிப்ரபகரள நவீக்குவதன் மலமபாக இயற்ரகரயப் 
பபாதுகபாக்க முடியும் என்றும், சங்க கபாலத்ததில் இயற்ரகரயச் சகீரைழதிக்கும் தசயற்ரகப் 
தபபாருட்கள் இல்லபாததபால் இயற்ரக வளம் சதிறைப்பபாக இருந்தது என்றும், புரகபய இல்லபாத
வண்டிகள் ஓடினைபால் கபாற்றைதில் கபார்பன் - பமபானைபாக்ரஸடின் அளவு குரறைந்து புவவி 
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தவப்பமபாதல் குரறைந்து இயற்ரக பபாதுகபாக்கப்படும். இதரனை,  

 “எங்கும் தநகதிழதி ரபகள் தூக்கதி
  ஏகும் மனைளதர் ததிருந்தபாபரைபா?
 சங்கத் தமதிழ்பபபால் தரழத்த இயற்ரக
  ததிரும்பவும் இங்கு மலரைபாபதபா?
 புரகபய இல்லபா வண்டிகள் ஓடும்
  புதுரம இங்கு மலரைபாபதபா?
 பரகயபாம் தசயற்ரக மருந்துக ளளங்குப்
  பபாரத மபாறைதிப் பபபாகபாபவபா?”  
(மரழ ஒலதி, வளர்ப்பபபாம் இயற்ரக வளங்களளரனை, ப.4)

என்று தனைது கவவிரதயவின் வபாயவிலபாக, இயற்ரகயவிரனைக் பபாதுகபாக்கும் ஏக்கத்ததிரனை 
தவளளப்படுத்ததியுள்ளபார். பமலும், இயற்ரக  என்றை பவிரிவவின் ககீழபாக மரழ ஒலதி, 
குழந்ரதக்கததிரைவன், மலர், வளர்ப்பபபாம் இயற்ரக வளங்களளரனை, மரலக்கபாட்சதி, கபாடு, 
கபாற்று, பபாடும்மரைம், இயற்ரகரயக் கபாப்பபபாம், பரனைமரைம், ததன்ரனை, வபாரழ புன்ரனை 
பபபான்றை தரலப்பவின் ககீழபாக இயற்ரகயவிரனைக் கபாத்தல் ததபாடர்பபானை கவவிரதயவிரனைப் 
புரனைந்துள்ளபார்.

தமதிழர் மபாட்சதியும் பரடப்பபாளனும்
 தமதிழரின் தபருரம குறைதித்த பததிவுகரள நதிரலநதிறுத்துவததில் பரடப்பபாளர் தபரும் பங்கு 
ஆற்றைதியுள்ளபார். பபாரைததிதபாசனைளன் கவவிரதகளபால் உந்தப்பட்ட கவவிஞர் தமதிழ் மமீதும் தமதிழ் 
மக்கள் மமீதும் தபரும் பற்றுரடயவரைபாகத் ததிகழ்கதிறைபார். எனைபவ,  உலகமயமபாகதின்றை சூழலதில் 
ஒவ்தவபாருவனும் தனைது சயஅரடயபாளங்கரள இழந்து வவிடுகதின்றை அவலநதிரலயவில் 
பரடப்பபாளன் தனைது சய அரடயபாளங்கரள பததிவுச்தசய்யும் தபபாருட்டு தமதிழரின் மபாட்சதி 
குறைதித்தும் அவனைது இயல்பு குறைதித்தும் தவளளப்படுத்தும் வவிதமபாக கவவிரதயவிரனை 
அரமத்துள்ளரமரயக் கபாணமுடிகதிறைது.  இதரனை,

“தமதிழர் நலனைளல் தவற்றைதிரனைக் கண்டபால்
தடுத்ததிடு பவன்நதின்று
கமழும் தமதிழர் கனைவவிரனை தவல்லக்
ரககள் எனைக்குமுண்டு” (தமதிழபா எழுக!, பபா.5, மரழ ஒலதி, ப.20)

என்றை கவவிரதயவின் மலம் தவளளப்படுத்ததியுள்ளபார். பமலும், இவரின் கவவிரதத் ததபாகுப்பவில் 
தமதிழ், தமதிழர், தமதிழர் மபாட்சதி, தமதிழ் தநறைதி, தமதிழ்க் தகபாரட, தமதிழ் மறைவர்கள், தமதிழ் 
பவட்ரக என்னும் தரலப்புகளளல் கவவிரத பரடத்துள்ளபார். தமதிழ்ச் சபான்பறைபார்களளன் மமீது 
தகபாண்ட பற்றைதின் கபாரைணமபாக ஔரவயபார், பபாரைததி, பபாரைததிதபாசன் ஆகதிபயபார் மமீது கவவிரத 
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பரடத்துள்ளபார். சரைதபா, கண்ணதபாசன், முத்தழதிழ்க் கபாவலர் பபபான்பறைபாரின் மரறைவவின் 
தபபாழுது இரைங்கற்பபா பபாடியுள்ளதன் மலம் தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிரின் தமதிழ்ப் பற்றைதிரனை 
அறைதியலபாம்.

தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிர் பரடப்பவில் இலக்கதியத்தபாக்கம்
 பரடப்பபாளர் இலக்கதியங்கரள வவிரும்பவி வபாசதிக்கும் பழக்கம் உரடயவர் என்பதரனை 
அவரைது பரடப்பவின் வபாயவிலபாக அறைதியமுடிகதிறைது. ஏதனைனைளல், சகீவக சதிந்தபாமணவியவில்,

“கபாய் மபாண்ட ததங்கதின் பழம்வவீழக் கமுகதின் தநற்றைதிப்
பூமபாண்ட தவீந்பதன் ததபாரடககீறைதி வருக்ரக பபபாழ்ந்து
பதமபாங் கனைளசதி தறைதி வபாரழப் பழங்கள் சதிந்தும்
ஏமபாங்க ததமன்று இரசயபால் ததிரச பபபாய துண்பட”  
(நபாமகள் இலம்பகம், பபா.2)

என்றை பபாடலதில் ஏமங்க நபாட்டுவளம் பற்றைதி புகழ்ந்து பபாடத் ததிருத்தக்கத் பதவர் 
ரகயபாண்டுள்ள உவரம பபபான்பறை தமதிழ்க்கததிரும் கற்பரனை தசய்துள்ளபார். இதரனை,

“தண்ணவீர் அருந்த எருரமதபான்
தவழ்ந்து ஆற்றைதில் நதின்றைதுபவ!
வவிண்ணவில் எழுந்த நவீர்வபாரள
வவிலக பவண்டிதட்டியபத!
மண்ணவில் எருரம அச்சத்ததில்
மடங்கதி பயபாட இளமபான்கள்
வண்ண உடரல மதிக உயர்த்ததி
வபாகபாய் எம்பவி ஓடினைபவ!
மபாரனைக் கண்ட குரைங்குகள்தபாம்
வபாரலச் சருட்டிக் குததித்தனைபவ!
ஏனைபாம் என்றும் புரியபாமல்
இழதிந்த கூச்சல் பபபாட்டனைபவ!
வபானைளல் பறைரவ எம்பவியபத!
மலர்கள் ஒருபபால் அரசந்தனைபவ!
தபானைபாய்க் குயவிலும் கூவவியபத!
தவழும் வளமபாம் தமதிழ்நபாபட!”
(வளம்மதிகு தமதிழ்நபாடு, மரழ ஒலதி, ப.128)

என்று தமதிழ்நபாட்டின் வளத்ததிரனைத் தம் பரடப்பவில் ரகயபாண்டுள்ளபார். ஆரகயபால் 
சதிவகசதிந்தபாமணவி வபாசதிப்பவில் ஆழ்ந்த புலரம தபற்றைதிருக்க பவண்டும் என்பது ததளளவபாகதிறைது.
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இரு மகபாகவவியும் தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிரும்
 வபானைளயல் அறைதிவவிரனை மக்களுக்கு அறைதிவவிக்கும் வவிதமபாக இரு மகபாகவவிகளும் கவவிரத 
பரடத்துள்ளனைர். “75 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரறை வபால்நட்சத்ததிரைம் பதபான்றும் என்றும், 1758 
ஆம் ஆண்டில் வரைக்கூடிய வபால்நட்சத்ததிரைம் குறைதித்து முன்பப எட்மண்டு ஹெபாலதி 
ததரிவவித்தவர். அவரின் தபயரைபாபல ஹெபாலதி வபால்நட்சத்ததிரைம் (Hallay’s Comet) என்று 
அரழத்தனைர். வபால்நட்சத்ததிரைம் பதபான்றுவது இடரைபா? இன்பமபா என்பது ததபாpயபாமல் 
ஐயத்துடபனை பபாரைததியபார் கவவிரத பரடத்துள்ளபார். ஆனைபால், ஆந்ததிரை மகபாகவவியபானை 
அப்பபாரைபாவு புததிய சமகத்ததின் தவற்றைதிக் தகபாடியபாக வபால்நட்சத்ததிரைத்ததின் வருரகரயப் 
பபாடியுள்ளபார்” (இரு மகபாகவவிகளளன் பபார்ரவயவில் ‘ஹெபாலதி வபால்நட்சத்ததிரைம்’, இந்ததிய 
ஒப்பவிலக்கதியம், ப.86) என்று பபா.ஆனைந்தகுமபார் குறைதிப்பவிடுகதிறைபார். இரு மகபாகவவிகளும் 
வவிண்ணவில் வலம் வரைக்கூடிய வபால்நட்சத்ததிரை குறைதித்து பரடத்தது பபபாலபவ வவிண்ணவில் 
வலம் வரைக்கூடிய ரைபாக்தகட் குறைதித்து தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிர் பரடத்துள்ளபார். 1979-இல் 
ஸ்ரகலபாப் (இரைபாக்தகட்)  பூமதியவின் மமீது வவிழும்  அபபாயத்ததிரனை வபாதனைபாலதி அறைதிவவிப்பவின் 
மலம்  அறைதிந்த மக்களளன் தசயல்பபாடு குறைதித்துப் பரடத்துள்ளபார்.

 “நபாரள வபாழ்வு இல்ரலதயன்பறை
நம்பவி வவிட்டனைர்
இன்பறை நன்றைபாய் ததின்பபபா தமன்றுத்
   ததின்று தவீர்த்தனைர்
ரகயவில் ஏதும் பணபமயவில்ரல
   கபாரள வவிற்றைனைர்
கபாரள வவிற்றை பணமுழுதும்
வபாயவில் பபபாட்டனைர்
பகபாயவில் தசன்றை யபாவருபம
   “பகபாவவிந்தபா” என்று
பகபாரழயபாக அழுதழுது
   குழுமதி இருந்தனைர்
பவகமபாக வபாதனைபாலதியவில்
   தசய்ததி பகட்டனைர்
வவிரும்பவித் ததின்றை உணரவதயல்லபாம்
   ஏப்பம் வவிட்டனைர்
ரைபாக்தகட் எரிந்து கடலதிரடபய
   வவிழுந்த(து) என்றைதும்
ரைபாகம் பபபாட்டு இருவருபம
 கதறைதி அழுதனைர்”
 (ஸ்ரகலபாப்(இரைபாக்தகட்)வவிழுகதிறைது!,மரழ ஒலதி,ப.132)
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என்னும் கவவிரதயவின் வபாயவிலபாக, மக்கள் தன்னைளடம் இருந்த தபபாருட்கள், பணம் 
எல்லபாவற்ரறையும் தசலவு தசய்து ததின்று தவீர்த்தனைர். பவின்பு வவிஞ்ஞபானைளகள் கடலதில் 
பத்ததிரைமபாக வவிழச்தசய்த தசய்ததி பகட்டு சதிந்ததிக்கபாமல் முடிதவடுத்ததன் வவிரளரவ 
எண்ணவிப் புலம்பவிய நதிகழ்வவிரனைக்  குறைதித்து பததிவுச்தசய்துள்ளபார். எனைபவ, மக்கள் சதிந்ததித்து 
தசயல்பட பவண்டும் என்பதரனைப் பததிவுச் தசய்துள்ளபார்.

சமகபாலப் பததிவுகளளல் பரடப்பபாளன்
 இலக்கதியம் என்பது கபாலத்ரதக் கபாட்டும் கண்ணபாடி என்று கூறுவர். இவ்வரகயவில் 
பபார்க்கும் தபபாழுது தமதிழ்க்கததிர் தம் சமகபாலத்ததில் நதிகழ்ந்த நதிகழ்வுகள் குறைதித்த பததிவுகரளத்
தம்முரடய பரடப்பவில் பததிவுச் தசய்துள்ளபார்.

“கற்றைதிடும் பள்ளள தன்னைளல்
   கவவினுறு வள்ளு வன்தசபால்
பற்றைதிலபார்பசபாம்ப லபாபல
படுதுயர் நதிகழ்ந்த தம்மபா!
ததபாற்றைதிடும் எரியவின் முன்னைர்
   ததபாரலந்தபதபா ரவக்பகபால் பவிஞ்ச?
முற்றைதிடும் தமதிழபாம் பூக்கள்
   முழுவதும் தவந்த தம்மபா!”
      (எரியவினைளல் வபாடலபாமபா?, மரழ ஒலதி, ப.136)

2004-இல் கும்பபகபாணத்ததில் அததிகபாரிகளளன் அலட்சதியப் பபபாக்கதினைபால் ஏற்பட்ட  தவீ வவிபத்ததில் 
பள்ளளக் குழந்ரதகள் இறைந்த துயரைச்சம்பவத்ரதப் பததிவுதசய்துள்ளபார். பமலும், 
இயற்ரகயவினைபால் ஏற்பட்ட இன்னைல்கள் குறைதித்துப் பததிவுச்தசய்யும் வவிதமபாக,

“கண்ணவிரமக்கும் பநரைத்ததில் ‘கடல்பகபாள்’ என்பறை
  கண்டவர்கள் அலறைதினைபார்கள் ஊரரைக் தகபாண்டபாய்!
எண்ணத்ததிலும் பபய்தபானைபா? எழுச்சதி தயல்லபாம்
இறைப்தபன்னும் சடுகபாட்ரட அரமப்பதற்கபா?
வவிண்ணவிரறைந்த கண்கதளல்லபாம் வவிரியக் கண்பட
  பவதரனையவில் துடிக்கதிறைபத கடபல தசபால்வபாய்!
மண் மடி அழதிக்கதின்றை தகபாடுரம பவண்டபாம்
  மபாறைதிவவிடு கடல்தபாபய பகபாபம் பவண்டபாம்” 
(மபாறைதிவவிடு கடல் தபாபய பகபாபம் பவண்டபாம், மரழ ஒலதி,ப.137)

என்னும் கவவிரதயவில் 26.12.2004 ஏற்பட்ட கடல்பகபாள் (சனைபாமதி) பற்றைதிப் பபாடப்பட்டது. 
இயற்ரகயவின் புறைத்தபாக்குதலுக்கு ஆளபானை மனைளதனுக்கு இயல்பபாகபவ அவனுள் ஒரு 
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தபாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும். கடல்தபாயவிடம் பரடப்பபாளன் முரறையவிடுவது பபபான்று  கவவிரதப் 
பரடத்துள்ளதன் மலம் புறைச்சூழலதின் தபாக்கத்ததிரனைப் பரடப்பபாளன் தபற்றைதிருக்கதிறைபார். 
இங்கு, ஒபரை பநரைத்ததில் பலவுயவிர்கள் இறைப்பது என்பது பரிதபாபத்ததிற்குரிய நதிகழ்வபாகும். 
எனைபவ, புறைத்தபாக்கத்ததிரனை பரடப்பபாளன் தபற்றைதன் கபாரைணமபாக சனைபாமதி குறைதித்த 
சமகபாலப்பததிவவிரனைப் பததிவுச் தசய்துள்ளபார்.

சமக வவிழதிப்புணர்வவில் தமதிழ்க்கததிர்
இயற்ரகரய மட்டுமல்லபாது  சமகத்ததிரனை ரமயமபாக  ரவத்தும் கவவிரதயவிரனைப் 
பரடத்துள்ளபார். மடப்பழக்கம், தபண் உரிரமக்குக் குரைல் தகபாடுத்தல், மனைளத உரிரம, 
உரழப்பவின் உயர்வு, மனைளதம், சமநதிரல, பகுத்தறைதிவு, சமக வவிடுதரல பபபான்றை கருவவிரனை 
ரமயமதிட்டதபாகப் பல கவவிரதகரளப் பரடத்துள்ளபார். இதரனை,

  “பபாவலர் பரடக்கும் யபாப்பவில்
  ரபந்தமதிழ் மரைபு இல்ரல
நபாவலர் பபசம் பபச்சதில்
  நல்லதபாம் வவீரை மதில்ரல
கபாவலர் பணவியவில் தமச்சம்
  கடரமபயபா சதிறைதிது மதில்ரல
ஆவலபால் முன்பனைற் றைத்ரத
  ஆக்கதிடும் கட்சதி இல்ரல” (வவிடியட்டும், மரழ ஒலதி, பபா.3, ப.59)

என்று ‘வவிடியட்டும்’என்னும் தரலப்பவில் தற்கபாலத்ததில் நதிகழும் இத்தரகய 
அவலநதிரலரயப் பபபாக்க சமகம் வவிழதிப்புணர்வு தபறைபவண்டும் என்றை பநபாக்கதில் தகடூர்த் 
தமதிழ்க் கததிர் கவவிரதரயப் பரடத்துள்ளபார். இக்கவவிரதயவின் ரமயப்தபபாருளபாக 
பரடப்பபாளன் கூறுவது எந்த தவபாரு தசயரலச் தசய்தபாலும் வவிரும்பவிச் தசய்யபவண்டும் 
என்றும், இவ்வபாறு வவிரும்பவிச் தசய்யும் பணவியவில் கடரமயுணர்வு இடம்தபறைபவண்டும் 
என்கதிறைபார். இவ்வபாறு வவிரும்பவி முன்பனைற்றைத்ரத ஏற்படுத்தும் கட்சதிகள் இல்ரல என்றை 
ஏக்கமும் பரடப்பபாளனைளடம் கபாணப்படுகதிறைது.

நதிரறைவபாக,
 தகடூர்த் தமதிழ்க்கததிர் பரடப்பவில் தபண்ணக்கு எததிரைபாக தசயல்படுபவபாரரைக் 
கண்டிக்கதின்றைபார். வவிஞ்ஞபானைம், இயற்ரகப்பபாதுகபாப்பு, இயற்ரகயபால் ஏற்பட்ட துயரைச்சம்பவம்
குறைதித்தும், உலகமயமபானை சூழலதில் சயஅரடயபாளங்கரள உருவபாக்குவதற்கு பரடப்பபாளன் 
முயன்றுள்ளரமயபால் அவர்தம் கவவிரதகளளல் தமதிழர் குறைதித்தும் தமதிழரின் தபருரம 
குறைதித்தும் பததிவுதசய்துள்ளரமரய அறைதியமுடிகதிறைது. அததிகபாரிகளளன் அலட்சதியப் 
பபபாக்கதினைபால் ஏற்பட்ட துயரைச்சம்பவம், ஆவலபால் முன்பனைற்றைத்ரத ரமயமதிட்ட கட்சதிகள் 
இல்லபாத அவலநதிரலரயப் பபபாக்க சமகம் வவிழதிப்புணர்வு தபறுதல் பவண்டும் என்றை 

 பததிவுகள் ©  2020



163                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

சூழலதில் தகடூர்த் தமதிழ்க் கததிர் கவவிரதரயப் பரடத்துள்ளபார் என்பதரனை அறைதியமுடிகதிறைது.
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18. நூற்தறதொரக வவிளக்கத்ததின் தபதொதுவவியல் கட்டரமப்பு  -  மர்த்ததி. ரைபா, முரனைவர்பட்ட
ஆய்வபாளர்; தமதிழ்த்துரறை பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ – 46 -

பபாயவிரைங்கள் தமபாழதிகளளன் ஆக்கத்ததிற்கு ஏற்ப கபாலந்பதபாறும் அரமப்பு, தபபாருள் 
உருப்தபருக்கம் என்றை தன்ரமயவில் தபருகதி வருகதின்றைனை. மரைபவிலதிருந்து மபாற்றைம் தபறைபாமல் 
உறுப்புக்கரள ஏற்றைம் தபறைச்தசய்கதிறைது. நன்னூல், ததபால்கபாப்பவியம் பபாயவிரை இலக்கணத்ததில் 
தபபாதுப்பபாயவிரைம், சதிறைப்புப்பபாயவிரைம் சதிறைப்புப் தபருவது பபபால் நூற்தறைபாரக வவிளக்கத்ததில் 
தபபாதுவவியல் சதிறைப்பு தபருகதிறைது. தபபாதுவவியல் கட்டரமப்பவில்,  நன்னூலரின் தபபாதுப்பபாயவிரைக்
கட்டரமப்பவிரனைப் பபபால் ததபாடக்கத்ததிபல அறைதிவு,  நூல் ஆகதியவற்ரறை சூத்ததிரைமபாகக் 
கட்டரமத்துள்ளபார் ஆசதிரியர். இது ததபால்கபாப்பவிய மரைபவிலதிருந்து மபாற்றைம் தபற்று 
கபாணப்படுகதிறைது. ஏதனைனைளல் ததபால்கபாப்பவியர் மரைபவியலதில் நூலதிரனைப் பற்றைதி கூறைதியுள்ளபார். 
அவற்ரறை ஒப்பவிடுவபதபாடு,  அறைதிவு,  நூல், நூலதின்வரக அதற்கபானை தபபாது இலக்கணம் 
மற்றை நூல்களளலதிருந்து ஆசதிரியர் மபாற்றைம் தபறுவதற்கபானை கபாரைணம் ஆகதியவற்ரறைப் பற்றைதி 
ஆரைபாய்கதிறைது இக்கட்டுரரை.

நூல் - வவிளக்கம்
     நூல் என்பதற்கு நூற்றைல் (ததிரித்தல்) என்றை ததபாழதிலபாற் பவிறைந்த பஞ்சநூல் என்று 
தபபாருள். ததபால்கபாப்பவியர் கபாலத்ததில் ‘பபாட்டுரரைநூல்’ என்னும் நூற்பபாவபால் பபாட்டு 
முதலதியனை நூல் என்றை தபயரரைப் தபறைபாமல், இலக்கண நூபல, நூல் எனைப் தபயற்தபற்றைது 
என்று தபபாருளளடுகதிறைபார். ததபால்கபாப்பவியர் இதரனை,

“நூதலனைப்படுவது நுவலுங் கபாரல
 முதலு முடிவும் மபாறுபகபா னைளன்றைதித்
  ததபாரகயவினும் வரகயவினும் தபபாருண்ரம கபாட்டி
 உண்ணவின் றைகன்றை உரரைதயபாடு தபபாருந்ததி
 நுண்ணவிததின் வவிளக்கல் அதுவதன் பண்பப” (தசய்.நூற்:159)

இளம்பூரைணர் இதற்கு ததபாரகயவினும், வரகயவினும் கபாட்டி அகத்பத நதின்று உரரைபயபாடு 
வவிரித்து தபபாருள் கூறுவது எனைக் கூறுகதிறைபார். அதனைபால் என்னைபவபா, ஆசதிரியர் நூற்தறைபாரக 
வவிளக்கம் எனும் தரலப்பவில் ததபாரகயபாக்கதி, வரக-ததபாரக தசய்துள்ளபார். வரக-ததபாரக 
இரவ இரைண்டிற்கும் அகபம முதன்ரமப்படுவதபால் அகத்ததிற்கு அறைதிவும் பதரவயபானை 
ஒன்றைபாகதிறைது.

அறைதிபவ நூலதின் முதன்ரம
 உரரையபாசதிரியர்களுக்கு நதிகரைபாக நூலதின் தபபாதுப்பபாயவிரைத்ரத வகுக்கும் பபபாது நூலுக்கு (நூல்
- ஆக்கதிபயபான்) அறைதிவுதபான் முதன்ரம கருவவியபாகத் ததிகழ்கதிறைது. அதனைபால் அறைதிவவிரனை,
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“அறைதிவவிரனை யுணர்த்துங் கருவவி நூதலன்ப” (சூத்ததிரைம்:1)

நூலபானைது அறைதியபவண்டியவற்ரறை அறைதிவவிக்கும் ஒரு கருவவிபய! என்றும்,  தநறைதிமுரறை 
தவறைபாமல் எரவ ஒன்ரறையும் வரைன்முரறைபயபாடு அருவவிக்கக்கூடிய கருவவி என்றும் 
கருவவிரய முதன்ரமப்படுத்துகதிறைபார் ஆசதிரியர். அறைதிவு-நூல்-கருவவி இரவகரள 
ஒன்றுபடுத்ததி பபசம் சூழலதில் சபாத்ததிரைமும் நூலுக்கு ஒரு தபபாருளுரடயனை என்று 
உயர்த்ததிக் கூறுகதிறைபார். இததில் அறைதிவு – நூல் இரவயவிரைண்டும் ஒன்ரறைதயபான்று 
சபார்ந்தபபபாது சபாத்ததிரைதமன்று இதனுக்கு தபபாருந்தும். அபத பநரைத்ததில் அறைதிரவ 
வரகப்படுத்துதலதில் பபரைறைதிவு, சதிற்றைறைதிவு,  புலனைறைதிவு என்று மவரகப்படுத்துகதிறைபார்.

“அறைதிவுபப ரைறைதிவுசதிற் றைறைதிபுல னைறைதிதவனை
மவரக யதனைபான் முரறைபய நூலும்
மதம் தபபாது கரலதயனை வரகமன்றைபாபம.” (சூத்:2)

ததபால்கபாப்பவியர், உயவிர்பபாகுபபாட்ரடப் பற்றைதிபபசம்பபபாது அறைதிரவ ரமயப்படுத்ததிபய 
உயவிர்கரள வரகப்படுத்துகதிறைபார்.

“ஒன்று அறைதிவதுபவ உற்று அறைவதுபவ
  இரைண்டு அறைதிவதுபவ அதபனைபாடு நபாபவ
  மன்று அறைதிவதுபவ அவற்பறைபாடு மக்பக
  நபான்கு அறைதிவதுபவ அவற்பறைபாடு கண்பண
ஐந்து அறைதிவதுபவ அவற்பறைபாடு தசவவிபய
ஆறு அறைதிவதுபவ அவற்பறைபாடு மனைபம
பநரிததின் உணர்ந்பதபார் தநறைதிப்படுத்ததினைபரை" (மரை.நூற்.27)

இததில் ஓரைறைதிவு உயவிர்கள் முதல் ஆறைறைதிவு உயவிர்களபானை மனைளதர்கள் வரரை எனை உயவிர்களளன் 
பதபாற்றை உருவபாக்கத்ரத முன்தமபாழதிந்துள்ளபார். அறைதிவு இன்னை தன்ரமயவில் இந்தந்த 
இடங்களளல், கபாலத்ததில்,  சூழலதில் ஏற்படும் என்று அனுகதிக்க முடியபாது தசய்கதின்றை 
தசயற்பபாடு (function)களுக்கு ஏற்ப அந்தந்த சூழல்களளல்(context) தவளளப்பட்டு நதிற்கும். அபத 
அறைதிரவ முன்பனைபார்கள்,  வபாசபாசபாத்ததியம், கரியபாசபாத்ததியம் எனை இருபவிரிவபாக வரகயரறை 
தசய்கதின்றைனைர்.

வபாசபாசபாத்ததியம் : பவதம்-4, அங்கம்-6,  மமீமபாம்சம்-1, நதியபாயம்-1, புரைபாணம்-1,  தருமம்-1 , 
கதிரியபாசபாத்ததியம் : கரல என்றும் வரகப்படுத்ததியுள்ளனைர். வபாசபாசபாத்ததியத்ததில் 1,4 
வவித்ரதகளபாகவும் எண்ணகதின்றைனைர். இததில் சதிலர் ஆயர்பவதம் தனூர்பவதம்,  
கபாந்தர்வபவதம்,  அர்த்தசபாஸ்ததிரைம் இரவகரள ஒருங்கதிரனைத்து 18 வவித்ரதகளபாகவும்,  
கதியபாசபாத்ததியம் 64 கரலயபாகவும் வகுத்துக் கூறுகதிறைபார்கள் என்று (ப.3,4)ல் கூறுகதிறைபார். 
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அறைதிவுகரள கூறுந்பதபாறும் அதரனை வரகப்படுத்ததியபதபாடு,  பபரைறைதிவு - என்பதபானைது நமக்கு
எந்தபநரைத்ததிலும் இயல்பபாய் இருக்கக் கூடியதபாகவும்,  பரைம்தபபாருளுக்கு உரியது என்றும் 
ஏபதனும் இரடயூறு, பவிரைச்சரனைகள் ஏற்படும் கபாலங்களளல் வவிவகபாரை வழதியபாய் நதிருபவிக்க 
தக்கதன்று என்றும் பபரைறைதிவுக்கு வவிளக்கம் தருகதிறைபார்.

சதிற்றைறைதிவு நூலுக்கு முதன்ரம
     அறைதிவு நூலுக்கு முதன்ரமப்படுவது பபபால் சதிற்றைறைதிவும் அதரனை ஆரைபாய்ந்து 
மததிப்பவிடுவதற்கு முதன்ரமயபாகதின்றைது.

“மரைபுநதிரல ததிரியபா மபாட்சதிய வபாகதி
 உரரைபடு நூல்தபாம் இருவரக நதிரலய
முதலும் வழதியுதமனை நுதலதிய தநறைதியவினை” (மரைபவியல்:639)

நூலுக்கு ‘மரைபு’இன்றைதியரமயபாகும். மரைபுமபாரைபாமல்கூறைப்படும் நூலபானைது இருவரகப்படும். 
முதல்நூல், வழதிநூல்;. முதல்நூலபானைது பபச்சதிலதிருந்து எழுத்தபாக்கம் தபற்று 
அறைதிவுரடயதபாகத் ததிகழ்வது. இதரனை,

“வவிரனையவின் நவீங்கதி வவிளங்கதிய அறைதிவவின்
 முரனைவன் கண்டது முதனூலபாகும்.” (மரை:640)

முதல்நூல் உருவபாதற்கு ததளளவபாக வவிளங்கக்கூடிய அறைதிபவ பதரவயபாகதின்றைது. பவின்பு 
வழதிநூல் முதல்நூரல முன்பனைபாடி மரைபபாகக் தகபாண்டு கரடபவிடித்து வருகதிறைது.

“வழதிதயனைப் படுவ ததன்வழதித் தபாகும்.” (மரை:641)

நன்னூலபார் நூலதிரனை எடுத்துரரைக்கும் பபபாக்கபானைது மரைபுநதிரலயவிலதிருந்து மபாற்றைம் தபற்று 
கபாணப்படுகதிறைது.

“நூலதின் இயல்பப நுவலதின் ஓரிரு
 பபாயவிரைம் பதபாற்றைதி மும்ரமயவின் ஒன்றைபாய்
  நபாற்தபபாருள் பயத்பதபாடு எழுமதம் தழுவவி
 ஐயவிரு குற்றைமும் அகற்றைதியம் மபாட்சதிபயபாடு
 எண்ணபான்கு உத்ததியவின் ஒத்ததுப் படலம்
  என்னும் உறுப்பவினைளல் சூத்ததிரைம் கபாண்டிரக
  வவிருத்ததி யபாகும் வவிகற்பநரட தபறுபம.”  (தபபாது.பபா.சூத்: 4)

என்று நூலதின் ததபாடக்கத்ததில் பபாயவிரைத்ததிற்கு வவிளக்கம் தருவபதபாடு, நூரல வரகப்படுத்தும்
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பபபாது முதல்நூல்,  வழதிநூல்,  சபார்புநூல் எனைப்பவிரிக்கதிறைபார்.
“ வவிரனையவின் நவீங்கதிய வவிளங்கதிய அறைதிவவின்
 முரனைவன் கண்டது முதல்நூல் ஆகும்.” (சூத்:5)

அறைதிவுரடய உலக உயவிர்களுக்கு முதன்ரமயபாகத் பதரவப்படுவது முதல்நூதலனும் 
அறைதிபவ என்றும், 

“முன்பனைபார் நூலதின் முடிதபபாருங்கு ஒத்துப்
 பவின்பனைபான் பவண்டும் வவிகற்பம் கூறைதி
  அழதியபா மரைபவினைது வழதிநூல் ஆகும்.” (நூற்.7)

மரைபு அழதியபாமல் கபாத்துவருவது வழதிநூல்,  அதரனை சபார்புநூலுக்கு பதரவயபாகப் 
பயன்படுத்ததிக் தகபாள்வது,

“இருவர் நூற்கும் ஒருசதிரறை ததபாடங்கதித்
  ததிரிபு பவறுரடயது புரடநூல் ஆகும்.” (நூற்.8)

சபார்புநூரல ‘புரடநூல்’ என்றும் தபயரிடப்படுகதிறைது. இதரனை புதுவரக நூதலன்று 
கூறைலபாம். ததபால்கபாப்பவியர் மரைபவியலதில் நூலுக்கு உரியவர்கள் அந்தணர்கபள என்று கூறுவது
அறைதிவுரடயவர்களபா? அல்லது அந்தணர்கரளயபா?

“நூபல கரைகம் முக்பகபால் மரணபய
ஆயுங்கபாரல அந்தணர்க் குரிபய” (மரை: 615).

அதற்கடுத்த நதிரலயவில் இன்னைன்னை மக்களுக்குறைதிய ததபாழதில்கள் என்று வரகப்படுத்ததிச் 
தசல்கதிறைபார் அவ்வபாறு பபார்க்குங்கபால் இதரனை மக்களுக்குறைதியதபாகபவ கருத முடிகதிறைது. 
நன்னூலர் கூறுகதின்றை சபார்புநூரலப் பபபால் உற்றைததபாரக நூல் எனைக் கூறைலபாம் 
சந்தரைம்பவிள்ரள வகுத்த நூற்தறைபாரக வவிளக்கத்ததிரனை,  ததபால்கபாப்பவியர்,  நன்னூலர் 
கூறுகதின்றை மரைபுகளளலதிருந்து மபாறுபட்டு (ரமந்தனும், மருமகனும் பபபால) அறைவவியரல 
கூறுவதபாக தபபாதுநூரல வகுத்துள்ளபார் ஆசதிரியர். இந்நூல் சபார்புநதிரலயபாக்கத்;ததினைபால் 
இலக்கணத்ததின் தன்ரமயவிலதிருந்து மபாற்றைம் தபறைபாமல் புததியனைரவ வகுக்கதிறைது.

தசபால்லபாச்சதித் ததிறைன்
     மலநூலதிரனை ரமயமபாகக் தகபாண்டு  தபபாதுவவியலுக்கு இலக்கணங்கூறுங்கபால், 
“உண்ரம தபபாதுரம தயபாழுங்தகனை மன்று
  ததிண்ரமபசர் அறைதிவவின் தசறைதிபவ தபபாதுநூல்.” (சூத்:6)
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முன்னைபம கூறைதியது பபபால் சதிற்றைறைதிவு ஆரைபாய்ந்து மததிப்பபீடு தசய்யக்கூடியது. சதிற்றைறைதிவவினைபால்
தபபாதுநூரல தரலரம தூக்கதி பபார்ப்பபதபாடு ஆரைபாய்ந்து தனைளப்படக் கூறைதிநதிற்கவும் 
தசய்கதிறைது. தபபாதுநூலதில் உண்ரம யபாவது என்றுனைரும் பபபாது நூல் அறைதிவுகள் எவ்வளவு 
பசபாததித்தபாலும் அழதியபாத தமய்ரமயுரடயதபாக உள்ளரத உள்ளவபாறு வவிளக்கும்”(பக்.7). 
‘தபபாதுரம’ கபாலமபாற்றைத்துக்கு ஏற்ப சூழல்தபபாருத்தத்ரதக் தகபாண்டு மபாறுபடக்கூடும். 
கபாலங்களளல் தபபாருளளன் தபபாதுரமத் தன்ரம மபாற்றைமுறும்,  மன்று கபாலங்களுக்கும் 
இப்தபபாதுரமத்தன்ரம தபபாதுவபாய் அரமயும். ‘ஓழுங்கு’ தபபாதுவபானை உன்ரமயுள்ள 
தபபாருரள முரறையபாக எடுத்துக்கூறைல் இததில் அடங்கும். “வவிலங்குகள் குட்டியவிட்டு 
ஈனைக்கூடியது” எனை ஒழுங்குபடுத்தல்.  உண்ரம,  தபபாதுரம,  ஒழுங்கு எனைக் 
கூறைதிச்தசல்லும் சூழலதில் ஒழுங்கதிலக்கணத்ததிரனை வவிரித்துச்தசல்கதின்றை பபாங்கு மும்மன்று 
எனை நூலதிரனை ததபாரகயபாக்கம் தசய்கதின்றைபார். தபபாதுஇலக்கணத்ததிற்கு வழதிநூலபானை 
ததபால்கபாப்பவியம்,  நன்னூல் நூலதிரனை ஒத்துச்தசல்வபதபாடு,  அவற்ரறையும் 
பட்டியலதிடுகதிறைபார்.

“முதல்வழதி சபார்தபனை மவரக தபபாதுநூல்” (சூத்: 11)

முதல்- வழதி- சபார்பு மன்றைதிரனையும் தபபாதுவவியல் இலக்கணத்பதபாடு 
தபபாருத்ததிப்பபார்க்குங்கபால் உண்ரம தவளளப்படுரதக் கபாணலபாம். முதல் - உண்ரம: 
முதல்நூல் ஆக்கதிபயபான் என்பது உண்ரமரய தவளளப்படுத்தும். உண்ரமää தபபாய்ரம 
இரைண்டும் இததிலடங்கும். அழதிவுற்றை நூலதின் எச்சங்கள் இததில் தவளளப்பட்டுக் கபாணப்படும். 
இரவ குரறைவு படின் தபபாய்ரமத்தன்ரம தவளளப்பட்டுத் பதபான்றும். எல்லபா நூலுக்கும் 
தரலயபாய நூலபாக அரமயக்கூடும். வழதிநூல் - தபபாதுரம: இததில் குரறைவபானை 
கருத்தபாக்கங்கள் எடுத்தபாளப்படும். கருத்துக்கள் ததளளவுதபறுவதற்கபாகபவ 
நதிரலநதிறுத்தப்படுகதிறைது. சபார்புநூல் - ஒழுங்கு: தசய்கதின்றை தசயற்பபாடுகள் சரிவரை 
நதிகழ்வதற்கபாகவும் ஒழுங்கு நதிரலகரடபவிடிப்பதற்கபாகவும் பயன்படுத்தப்படுகதிறைது. 
முதல்நூல் - எல்லபாப்தபபாருள்களளன் பதபாற்றைத்ததின் உருப்தபருக்கம் இருக்கும் என்றை 
இருக்ரகரய தவளளப்படுத்ததி கபாட்டுகதிறைது.

“ இலங்கதிடு மதிருக்ரகயு தமன்பணபாடளவு
 இருவரக இயக்கமு ரமக்கதிய முயக்கமு
  முயவிரு முளனுதமன் றைறுவரக முதனூல்” (சூத்:13)

முதல்நூல் அறுவரக நதிரலயவில் வருவதபாகும். ‘இருக்ரக’ தத்துவபார்த்தத்ததின் தவளளப்பபாடு 
பதபாற்றைம் என்றும்,

“இருக்ரக வவிளக்குநூல் தத்துவ தமன்ப”(சூத்:14)
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அபதபநரைத்ததில் சபார்புநூலதிரனை “மனைளதர்களுரடய சகவபாழ்வவிற்குப் பற்பல தசகௌகபாரியங்கள் 
அவசதியப்பட்டனைவபாயும் இருப்பதபால் ,மனைளதர் தசய்துவரும் ஒருவரகத்ததபாழதிலுக்கு 
உபபயபாப்படும் படியபாக சபார்புநூல் அரமயபவண்டுதமன்கதிறைபார்.(பக்.50)

“முதல்வழதி நூற்களளன் முடிபுணர்ந் தரவயுடன்
 ரகவரும் வரகதயபாரு தசய்வவிரனைக் கரமத்துத்
 துரணதசயல் சபார்பு நூற் தறைபாழதிதலனை தமபாழதிப”  (சூத்:32)

சபார்புநூலுக்கு இலக்கணம் கூறைப்படுகதிறைது. அதரனைப் பலவழதிகளளல் பயன்படுத்தலபாம் 
தமன்கதிறைபார்.

“தருக்கந் தருமஞ் சதிற்ப நபாவவிகந்
 தனுரைபாயு ளபாததியபாச் சபார்புநூல் பலபவ” (சூத்:33).

சபார்புநூலுக்கு ஆரைபாய்பவபாரின் அரிவு மட்டுபம முன்னுதபாரைணமபாகத் பதரவப்படும். 
உண்ரமரய அறைதிவது எல்லபா நூலதின் ததபாழதிலபாகும். உண்ரம என்று வரும்பபபாது 
தருக்கம்,  தருமம் இரைண்டிரனை சபார்பு படுத்ததி மனைளதர்கள் தசய்யும் எத்ததபாழதிலுக்கும் 
நூலறைதிவு தத்துவபார்த்த நதிரலயவில் பயன்படும் என்கதிறைபார்.

கட்டரமப்பு மபாற்றைங்கள்
 (ததபால்கபாப்பவியம்);        
  முதல்நூல்
  வழதிநூல் மட்டும்                  
              (நன்னூல்)
                முதல்நூல்
                வழதிநூல்
                 சபார்புநூல்               
                         (நூற்தறைபாரகவவிளக்கம்);      
                                    முதல்நூல் (6)          
                                      வழதிநூல்  
                                    சபார்புநூல் (பல)
இததில் ததபால்கபாப்பவியம் முதல்நூலபாகக்தகபாண்டு நன்னூரல வழதிநூலபாகக் கரடப்பவிடித்து 
நூற்ததபாரக தசய்துள்ளபார்.

முடிவுரரை
     அறைதிவு,  நூல் ஆக்கத்ததின் கருவவிதயனை குறைதியபீடபாகக் தகபாள்ளும் ஆசதிரியர் அக்கருவவி, 
உயவிர்களளன் அறைதிவுத்தன்ரமரய மழுங்கடிக்கச் தசய்யபாமல் கதிளரிக்தகபாண்பட இருக்கதிறைது. 
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கதிளறைதிய அறைதிரவ பபரைறைதிவு, சதிற்றைறைதிவு  புலனைறைதிவு எனை தத்துவபார்த்த நதிரலயவில் உயவிர்களளன்
பகுப்புக்கு ஏற்ப கூட்டி குரறைத்து மததிப்பவிட முடிகதிறைது. ஆசதிரியர் ததபால்கபாப்பவியர் வகுத்த 
அறைதிவுப் பபாகுபபாட்டிலதிருந்து முற்றைதிலும் மபாறுபட்டு உளவவியல், தத்துவபார்த்தம் என்றை 
மனைத்தபாக்கத்ததிற்குள் உட்தபபாததிந்து தசயல்படுவரதக் இந்நூலதில் வபாயவிலபாகக் 
கபானைமுடிகதின்றைது. நூலுக்கு தபபாதுஇலக்கணம் மரைபுநதிரலயவில் கரடபவிடித்தபாலும் முதல்- 
வழதி-  சபார்பு என்றை கட்டரமப்பவின் ரமயத்ரத முதன்ரமயபாகக் தகபாண்டு உண்ரம-  
தபபாதுரம-  ஒழுக்கம் இரவகள்-  அதபனைபாடு தபபாருந்ததி வருவபதபாடு தனைளமனைளத 
வபாழ்வவியலதில் அரவ பரிணமதித்து வருவரதயும் இந்நூலதின் வபாயவிலபாக அறைதிந்து 
தகபாள்ளமுடிகதிறைது.

பயன்பட்ட நூல்கள
1. ததபால்கபாப்பவியம் (மலமும் உரரையும்) – தமதிழண்ணல்.
2. நன்னூல் (மலமும் உரரையும்) – ஆறுமுகநபாவலர்.
3. நூற்தறைபாரகவவிளக்கம் - மபனைபான்மணவியம் சந்தரைம்பவிள்ரள.
4. இந்ததிய இலக்கதியச் சதிற்பவிகள் (மபனைபான்மணவியம்      சந்தரைம்பவிள்ரள) – ந.பவலுசபாமதி

பததிவுகள், தசப்தடம்பர் 13, 2014
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19. சங்க இலக்கதியத்ததில் மடவலற்றமும் வன்முரறப் பததிவுகளும் - பபா.சதிவக்குமபார், 
முரனைவர் பட்ட ஆய்வபாளர், தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம் பகபாரவ-46 - 

சங்க இலக்கதியம் அச்சமக மக்களளன் வபாழ்வவியரலப் பவிரைததிபலதிப்பதபாக அரமகதின்றைது. 
மடபலறுதல், என்பது அக்கபாலச் சமக நரடமுரறை வழக்கபாறுகளுள் ஒன்றைபாக இருந்து 
வந்துள்ளது. இம்மடபலற்றைத்ததில் மடல், மடல் ஏறுபவன் பதபாற்றைம், மடல் ஏறுபவரின் 
பநபாக்கம் மற்றும் அதன் சூழல் ஆகதியரவ முதன்ரம இடம்தபறுகதின்றைனை. அவ்வரகயவில் 
மடபலறுதல், எவ்வரகயவில் வன்முரறையபாகக் கபாட்சதியளளக்கதிறைது என்பது குறைதித்துச் சங்கப் 
பபாடல்கரள முன்ரவத்து ஆரைபாய்வதபாக இக்கட்டுரரை அரமகதின்றைது.

மடபலற்றைம் - தபயர்க்கபாரைணம்
பனைங்கருக்குப் ‘பரனைமடல்’ என்றும் ‘பரனை மட்ரட’ என்றும் இன்று தபயர் 
வழங்கப்தபறுகதிறைது. இப்பரனை மடலபால் மபா தசய்ததபால் அதபாவது குததிரரை, யபாரனை பபபான்றை
வவிலங்கு உருவங்கள் தசய்ததபால் இதற்கு ‘மடல்மபா’ என்றும், இம்மடல்மபா பமல் ஏறைதி 
வருவதபால் ‘மடபலறுதல்’ என்றும் தபயர்தபறுவதபாயவிற்று. இது மடலூர்தல் என்றும் 
தபயர்தபறும். இம்மடபலற்றைம் கபாமத்ததின் எல்ரல தபாண்டும்பபபாது நதிகழ்கதிறைது. இது 
ததபால்கபாப்பவியர் கபாலத்ததிற்கு முன்பவிருந்து அகத்துரறைகளுள் ஒன்றைபாக ரவத்துக் 
கருதப்படுவதபாகும். ததபால்கபாப்பவியர் ஏறைதிய மடல் ததிறைத்ரத தபபாருந்தபா கபாமத்ததின் பபாற்படும் 
தபருந்ததினைணயுள் அடக்குவர்.(ததபால்.997,ப.273)இத்துரறையவில் அரமந்த கலதித்ததபாரகப் பபாடல்
பவின்வருமபாறு.

             “ஒறுப்பவின்யபான் ஒறுப்பது நுமரரையபான் மற்றைதிந்பநபாய்
  தபபாறுக்கலபாம் வரரைத்தன்றைதிப் தபரிதபாயவிற் தபபாலங்குழபாய்
  மறுத்ததிவ்வூர்  மன்றைத்து மடபலறைதி
  நதிறுக்குதவன் பபபால்வல்யபான் நவீபடு பழதிபய”   (கலதி.58:;20-24,ப-170)

இப்பபாடலடியவில் கபாமபநபாய் தபபாறுக்கும் எல்ரல கடந்து தபரிதபாகும் தபபாழுது தரலவன் 
ஊர் மன்றைத்ததிற்கு மடபலறைதிவந்து, தரலவவி வவிரளவவித்தப் பழதிரயக்கூறுவதபாக மடபலற்றைம்
அரமகதிறைது.

சங்க இலக்கதியப் பபாடல்களும் மடபலறுதலும்
சங்க இலக்கதியத்ததில் மடல் ஏறுதல் குறைதித்து பததினைபாறு பபாடல்கள் கபாணப்படுகதின்றைனை. 
ஆனைபால், பபரைபாசதிரியர் வ.சப.மபாணவிக்கனைபார் தமது ‘தமதிழ்க்கபாதல்’ நூலுள் மடல்மபாப் தபபாருள் 
குறைதித்துப் பததின்மன்று பபாடல்கள் சங்க இலக்கதியத்ததில் உள்ளதபாகக் குறைதிப்பவிடுகதிறைபார். அரவ
“நற்றைதிரண பபா.எண்கள் 143, 152, 342, 377 மற்றும் குறுந்ததபாரக பபா.எண்கள் 14, 17, 32, 173, 
182 ஆகதிய ஒன்பதும் ஐந்ததிரணக்குரியரவ, கலதித்ததபாரக பபா.எண்கள் 138,139,140,141 ஆகதிய 
நபான்கும் தபருந்ததிரணக்கு உரியனை.” (தமதிழ்க்கபாதல்-வ.சப.மபாணவிக்கனைபார், ப-44) என்பதபாகும். 

 பததிவுகள் ©  2020



172                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

இததில் நற்றைதிரண ‘143’ என்றை பபாடல் எண் தவறுதலபாக குறைதிக்கப்பட்டுள்ளது. பபாடல் எண் - 
146 தபான் மடல்ஏறுதல் பற்றைதிய தசய்ததிகரளத்  தபாங்கதி நதிற்கதின்றைது. பமலும் நற்றைதிரணயவில் 
பபாடல் எண் 220, கலதித்ததபாரகயவில் பபாடல் எண் 58, 61 ஆகதியரவயும் மடல்மபா பற்றைதிப் 
பபசகதின்றைனை. எனைபவ, சங்க இலக்கதியத்ததில் மடபலறுதல் குறைதித்து 16 பபாடல்கள் 
உள்ளரமரயக் கபாணமுடிகதின்றைது. 

மடல்மபா மற்றும் மடபலறுபவபாரின் பதபாற்றைம்
 நன்கு வவிரளந்த பரனைமடலபால் குததிரரை/ யபாரனை தசய்து, அதற்குச் சதிறுசதிறு மணவிகரளப் 
பூட்டியும் தபரிய கச்ரசயவிரனை அணவிவவித்தும், மயவிற்பபீலதி சூட்டியும் தரலவன் தன் 
கழுத்ததில் எலும்பு மபாரலயவிரனை அணவிந்தும் மடல்மபா பமல் அமர்ந்ததிருப்பபான். அம் 
மபாவவிரனைச் சதிறைதிய குறைதிய பவிள்ரளகள் ததருவவில் இழுத்துவருவர். இதற்கு,

            “சதிறுமணவி ததபாடபா;ந்து தபருங்கச்ச நதிறைவீஇக்
   குறுமுகதிழ் எருக்கங் கண்ணவி சூடி
   உண்ணபா நன்மபாப் பண்ணவி எம்முடன்
   மறுகுடன் ததிரிதருஞ் சதிறுகுறு மபாக்கள்” (நற்.220:1-4,ப.276)
 
          “மணவிப்பபீலதி சூட்டிய நூதலபாடு மற்ரறை” (கலதி.138:8,ப.425)

           “வவிழுத்தரலப் தபண்ரண வவிரளயல் மபாமடல்
      மணவிஅணவி தபருந்தபார் மரைபவிற் பூட்டி
      தவள்என்பு அணவிந்து, பவிறைர் எள்ளத் பதபான்றைதி” (குறுந்.182:1-3,ப.327)

என்றை பபாடல் அடிகள் சபான்று பகரும். இவ்வவிடங்களளல் மடல்மபாவவின் பதபாற்றைத்ரதயும், 
தரலவனைளன் பதபாற்றைத்ரதயும் அறைதியமுடிகதிறைது. சதிறைதிய குறைதிய பவிள்ரளகள் 
இழுத்துச்தசன்றைனைர். என்று குறைதிப்பவிட்டுள்ளதபால் அந்த குததிரரைரய இழுத்துச்தசல்வதற்குக் 
குததிரரையவின் ககீழ் சக்கரைம் அல்லது உருரள தபபாருத்தப்பட்டிருக்க பவண்டும் எனை 
ஊகதிக்கலபாம். பமலும், யபாரும் சூடபாத எருக்கம்பூ, பூரளப்பூ, ஆவவிரைம்பூ, உழதிரஞப்பூ 
ஆகதியவற்ரறை மடல் மபாவவிற்குச் சூட்டப்பட்டதபா? அல்லது மடபலறும் தரலவன், தபான் 
சூடிக்தகபாண்டபானைபா? என்பரத ஆரைபாயும் பபபாது,உ.பவ.சபா,  தபபா.பவ.பசபாமசந்தரைனைபார் 
பபபான்பறைபார்,

  “குவவிமுகதிதழருக்கங் கண்ணவியுஞ் சூடுப”   (குறுந்:17:2,ப.40)        (உ.பவ.சபா) 

என்றை அடியவிரனைச் சபான்று கபாட்டி, எருக்கம் பூவவிரனைத் தரலவன் தன் தரலயவில் 
சூடியதபாகக் குறைதிப்பவிடுகதின்றைனைர். நச்சதினைபார்க்கதினைளயர்  தம் கலதித்ததபாரக உரரையவில்,
       “பூவல்ல பூரள யுழதிரஞபயபா டியபாத்த
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  புனைவரரை யவிட்ட வயங்குதபார்ப் பபீலதி
  பவிடியரம நூதலபாடு தபய்ம்மணவி கட்டி
  அடர்தபபான் அவவிபரைய்க்கும் ஆவவிரைங்கண்ணவி”  (கலதி.140:4-7,ப.432)

என்றை பபாடல் அடிகளுக்குப் தபபாருள் உரரைக்கதின்றை தபபாழுது, தரலவன் தன் தரலயவிலும் 
மபார்பவிலும் பூரள,  உழதிரஞ,  ஆவவிரைம் பூக்கரள அணவிந்ததபாகக் குறைதிப்பவிடுகதின்றைபார்.

       “தபபான் பநர் ஆவவிரரைப் புதுமலர் மதிரடந்த
   பல்நூல் மபாரல பரனைபடு கலதிமபாப்”  (குறுந்.173:1-2, ப.309)
 
என்றை குறுந்ததபாரகப் பபாடலதிற்கு உ.பவ.சபா அவர்கள் உரரை எழுதுகதின்றை தபபாழுது, 
“தபபான்ரனைப் பபபான்றை ஆவவிரரையவின் புததிய பூக்கரள தநருங்கக்கட்டிய பலவபாகதிய 
நூல்கரளயுரடய மபாரலகரள அணவிந்த பனைங்கருக்கபால் உண்டபாக்கப்பட்ட மனைச் 
தசருக்ரகயுரடய குததிரரை” என்று குததிரரையவின் கழுத்ததில் ஆவவிரரையவின் மபாரல 
அணவிந்ததபாக உரரைக்கதிறைபார். பமலும்,

       “மணவிப்பபீலதி சூட்டிய நூதலபாடு மற்ரறை
   அணவிப்பூரள ஆவவிரரை எருக்தகபாடு பவிணவித்ததியபாத்து
   மல்லலூர் மறுகதின்கண் இவட்பபாடும் இஃததபாத்தன்”      (கலதி.138.8-10 ப.425)

என்றை கலதித்ததபாரகப் பபாடலதிற்கு உரரைகூறும் நச்சதினைபார்க்கதினைளயர்,“இனைள மடபலறுதபல 
கூடும் வழதிதயன்று கருததி மடன்மபாவவிபல சூட்டபவண்டி நூலபாபல நவீலமணவிபபபாலும் 
நதிறைத்ரதயுரடய பபீலதிரயயும் மற்ரறை அழரகயுரடய பூரளப்பூரவயும் எருக்கம் 
பூபவபாபட ததபாடுத்து, அம்மடன்மபாவவிபல கட்டி வளப்பத்ரதயுரடய ஊரின் 
மறுகதின்கண்பண இவதனைபாருத்தன் இவரளப்பபாடும்” என்று மடல்மபாவவிற்கு, பூரள,  
ஆவவிரைம், எருக்கம்பூ சூட்டியதபாகக் கூறுகதின்றைபார்.

 மணவி, பபீலதி, கச்ச, பபபான்றைவற்ரறை மடல் மபாவவிற்கும் எலும்பு மபாரலயவிரனை தரலவன் தன்
தரலயவில் அணவிந்துள்ளரமயும், பூரள, எருக்கம், ஆவவிரரை, உழதிரஞ பபபான்றை மலர்கரள 
மபாரலயபாக ததபாகுத்து மடற்குததிரரைக்கு அணவிவவித்தரதயும், தரலவன் தபானும் அவற்ரறை 
அணவிந்துதகபாண்டரதயும் உணரைலபாம். பமலும், உடல் முழுவதும் தவம்ரம மதிக்க 
சபாம்பரலப் பூசதிக்தகபாண்டு, வவீததிபதபாறும் வந்து மடல் ஊர்வர் என்பதரனை,

   “மங்ரகயர்தங் கண்ணபான் மயங்கதினைபார் தவள்தளலும்பும்
   துங்க தவருக்குந் ததபாடுத்தணவிந் தங்கதமலபாம் தவந்தபாறு
   சபாம்பன் மதிகவணவிந்து வவீததிததபாறும்
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        வந்பதறைதி யூர்வர் மடல்” (குறுந்,மல-உரரை (கதிளவவித்ததளளவு) - ப.345)

உ.பவ.சபாவவின் கூற்றைதிலதிருந்து அறைதியலபாம்.
 “தரலவன் தன்னுரடய உருவத்ரதயும் தரலவவியவினைது உருவத்ரதயும் எழுததி அரமத்த 
படத்ரதக் ரகயவில் ஏந்ததி, மடன்மபாவவிபலறைதி மறுகதிற் தசல்வபானைபாதலதின் அந்நதிரல இன்னைபாள்
கணவன் இவன் என்று ஊரினைர் அறைதிதற்கு ஏதுவபாயவிற்று” என்று உ.பவ.சபா அவர்கள் 
குறுந்ததபாரக பபா.எண். 14-ன் உரரைவவிளக்கத்ததில் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார். இக்கருத்ததிரனை, 
தபபா.பவ.பசபாமசந்தரைனைபார், முரனைவர்.வவி.நபாகரைபாசன், பபபான்பறைபார் ஏற்றுக்தகபாண்டுள்ளனைர். 
ஆனைபால் தரலவன், தரலவவி ஆகதிய இருவரின் உருவப்படத்ரதயும் தரலவன் ஏந்ததி 
நதின்றைதபாக சங்கப்பபாடல்களளல் எவ்வவிதப் பததிவுகளும் கபாணப்படவவில்ரல. பமலும் 
தரலவபனை மடபலறைதி வருவதபால் தரலவன் தன் படத்ரத ஏந்தபவண்டிய பதரவயும் 
இல்ரல. எனைபவ, பமற்குறைதிப்பவிட்ட உரரையபாசதிரியர்களளன் கருத்துகள் எதனைடிப்பரடயவில் 
கூறைப்பட்டுள்ளது என்பதற்குத் ததளளவபானை வவிளக்கங்கள்  இல்ரல. மபாறைபாக தரலவவியவின் 
தபயரரைக் குறைதிப்பவிட்டும் அவளளன் அழகதிரனை வர்ணவித்தும், அவள் தந்த கபாமபநபாய் குறைதித்தும்
தரலவவி தன் கபாதரல ஏற்கபாரம குறைதித்தும் பழதித்துப் பபாடுவதபாகவும், ஆடுவதபாகவும் 
சங்கப் பனுவல்களளல் கபாணமுடிகதிறைது. இதரனை,

   “என்னைபானும் பபாதடனைளற் பபாடவும் வல்பலன் சதிறைதிதபாங்பக
   ஆதடனைளல் ஆடலும் ஆற்றுபகன் பபாடுபகபா”     (கலதி.140,15-16, ப-432)
 
என்றை அடிகள் எடுத்துரரைக்கதின்றைனை.

மடல் மற்றும் மடல் ஏறுதலதின் பதபாற்றைப்பவின்புலம்
 மடல் ஏறும் வழக்கம் எப்தபபாழுது பதபான்றைதியது? எதற்கபாக பரனை மடரலத் தரலவன் 
பதர்ந்ததடுத்தபான்? பரனைமடலதில் எதற்கு ‘மபா’ தசய்தபான்? பபபான்றைவற்றைதிக்கபானை 
வவிரடகரளச் சங்க இலக்கதியப்பததிவுகளளல் கபாணமுடியவவில்ரல. மடபலறுபவபார் 
தபண்ரண(தபண்பரனை) மரைத்ததிலதிருந்து தபற்றை மடலபாபல ‘மடல்மபா’ தசய்துள்ளரதக் 
குறுந்ததபாரக பபாடல் 182, நற்றைதிரண பபாடல் 146, கலதித்ததபாரக பபாடல் 141 வழதி அறைதியலபாம்.
சங்கத் தமதிழரின் வபாழ்வவில் பரனை மரைம் மதிக இன்றைதியரமயபாத இடத்ரதப் தபற்றுள்ளது. 
வறைட்சதிரயயும் தபாங்கதி வளரும் இயல்பவிரனைக் தகபாண்டது. ஆண், தபண் என்னும் 
இருவரகயவிரனைக் தகபாண்டுள்ளது. ஆண் பரனையவிரனை ஏற்ரறை என்றும் தபண் 
பரனையவிரனைப் தபண்ரண என்றும் அரழத்துள்ளரத இலக்கதியங்களளன் வழதி 
அறைதியமுடிகதிறைது. பரனை மரைத்ததிலதிருந்து கதிரடக்கக் கூடிய பரனை ஓரல பரனை மட்ரட, 
பன்னைபாரட, நுங்கு, பனைம்பழம் பபபான்றை பரனையவின் அடிமுதல் நுனைள வரரையுள்ள அரனைத்துப்
தபபாருட்களும் கூரரை பவய்தல், எழுதுவதற்கு வவிறைகு கள் எடுத்தல் - வடித்தல், 
பபபான்றைவற்றைதிற்கு மதிக பயனுரடயதபாக இருந்துள்ளது.
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ஏற்ரறைப் பரனை பூப்பபதபாடு நதின்று வவிடும். தபண்ரணப் பரனை பூத்துக் கபாய்க்கும் 
இயல்புரடயது. எனைபவ சமகத்ததில் தபண்ரண மததிப்புமதிக்க ஒன்றைபாக உள்ளது. அதரனைத் 
ததய்வமபாக வழதிபட்டுள்ளரத நற்றைதிரண 303 ஆவது பபாடல் கபாட்டுகதின்றைது. எனைபவ 
மடபலறுவதற்குப் தபண்ரண பரனைரயத் பதர்ந்ததடுத்ததிருக்க பவண்டும். 
இப்தபண்ரணரய ‘மபா’ வபாக தகபாண்டது பபபால் தபான் கபாதலதித்த தபண்ரணயும் 
அரடபவன் என்பரத தவளளப்படுத்துவதற்கபாக தபண்பரனைரயத் பதர்ந்ததடுத்ததிருக்க 
பவண்டும் எனைக் கருதலபாம். பனைங்கருக்கு முட்களபால் ஆனைது. முள் என்பது எததிர்ப்ரப 
அல்லது மனைவருத்தத்ரத தவளளப்படுத்தும் ஒரு குறைதியபீடபாகக் கருதலபாம். யூதர்கள் 
பயசவவின் தரலயவில் முள் ககீரீடத்ரத சூட்டியபதபாடு இதரனை ஒப்பவிடலபாம்.

 பரனைமடலபால் ‘குததிரரை’ தசய்ததபாகப் பல உரரையபாசதிரியர்ச்களும் குறைதிப்பவிட்டுள்ளனைர். 
ஆனைபால் மலப் பவிரைததிகளளல் ‘மபா’ என்று மட்டுபம கபாணப்படுகதிறைது. மபா என்பது வவிலங்கதின் 
தபபாதுப்பரடயபானை தபயர் அக்கபாலத்ததில் குததிரரையவின் ஆததிக்கத்ரதவவிட யபாரனையவின் 
ஆததிக்கம் பமபலபாங்கதியவிருந்தது. எனைபவ ‘மபா’ என்பது யபாரனையபாகவும் இருந்ததிருக்க கூடும். 
குததிரரை/யபாரனையவின் உருவத்ரத மடலபால் தசய்து மடபலறைதி வருவதபாலும் ‘அடன்மபாபமல் 
ஆற்றுபவன்’ என்று கலதித்ததபாரகத் தரலவன் கூற்றைதிலதிருந்து இவ்வபாறு மடபலறுபவர்கள் 
குததிரரை/யபாரனை மமீததிருந்து பபபார் தசய்யும் வவீரைர்களபாக மட்டுபம இருந்ததிருக்கலபாம் எனைக் 
கூறைலபாம். முன்பு தரலவன் ஒருவனுக்கு மணக்தகபாரட மறுத்ததபால் மனைமுரடந்து பரனை
மரைத்ததிலதிருந்து ககீபழ வவிழுந்து இறைந்ததிருக்கக் கூடும். அதன் வவிரளவபாக பரனைபயறைதி 
வவிழுவதற்கு முன்பபாக மடபலறைதி வந்ததிருக்கலபாம். இதற்குக் குறுந்ததபாரக 17 ஆம் பபாடலதில்
வரும் ‘பவிறைதிது மபாகுப’ என்பதற்கு வரரைபபாய்தல் என்பரதவவிட பரனையவிலதிருந்து வவீழ்ந்து 
மடிதல் என்றும் கருத இடமுள்ளது.  இது குறைதித்து பமலும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த 
பவண்டியுள்ளது.

சூழல்
 மடபலறுதலுக்கபானை சூழல் மன்று நதிரலகளளல் அரமவதபாக அறைதியமுடிகதிறைது. ஒன்று, 
தரலவவியவின் தமர் (சற்றைத்தபார்) வரரைவவிற்கு (ததிருமணத்ததிற்கு) உடன்படபாத நதிரல ஏற்படும் 
தபபாழுது தரலவன் மடலூர்ந்து மக்களளன் ஆதரைரவப் தபறை   பநரிடும்பபபாது மடபலற்றைம் 
நதிகழ்கதிறைது. இரைண்டபாவது, தரலவன் தபான் இயற்ரகப் புணர்ச்சதியவில் ஈடுபட்ட 
தரலவவியுடன் களவு வபாழ்ரவத் ததபாடரை அனுமததி மறுக்கும் பபபாது மடல் ஏறுபவன் என்று
பதபாழதி மலம் அச்சறுத்துவதபாக அரமகதிறைது. மன்றைபாவதபாக, தபான் மட்டுபம வவிரும்பவி 
தன்ரனை வவிரும்பபாத தபண்ரண அரடய வவிரும்பும் ஆடவன் மடபலறைதி அப்தபண்ரண 
அரடய நதிகழ்த்தும் ஒரு வபாயவிலபாக இம்மடபலற்றைம் நதிகழ்கதிறைது. இதரனை,

   “கபாமம் உழந்து வருந்ததினைபார்க்கு ஏமம்
    மடலல்லபாது இல்ரல வலதி”  (குறைள்.1131, ப-492)
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என்று ததிருக்குறைள் இதற்குச் சபான்று பகருவரதக் கபாணலபாம்.

மடபலறுதலதில் சயவன்முரறை
 தனைளமனைளதன் தன்ரனைத்தபாபனை கபாயப்படுத்ததிக் தகபாள்வது அல்லது வருத்துவது சய 
வன்முரறையபாகும். தரலவன், தபான் வவிரும்பவிய தபண்ரண அரடவதற்கு தன்ரனைத்தபாபனை 
உடலபாலும் மனைதபாலும் கபாயப்படுத்ததிக் தகபாள்ளும் வவிதமபாக பனைங்கருக்கபாலபானை மடல் 
குததிரரையவில் ஏறைதி ஊர்மக்களபால் இகழப்படும்படியபாக நடந்து தகபாள்கதின்றைபான். மடல் ஏறைதியும் 
தரலவவிரய எய்தப்தபறைபாத தரலவன் மரலயவில் இருந்து வவீழ்ந்பதபா அல்லது பவிறைவபாபறைபா 
தற்தகபாரல தசய்து தகபாள்கதிறைபான். இதரனை,

   “மறுகதி னைபார்க்கவும் படுப
   பவிறைதிது மபாகுப கபாமங் கபாழ்தகபாளளபனை”  (குறுந்-17:3-4, ப.57(×i)) 

இப்பபாடலதில் “பவிறைதிதும் ஆகுப” என்பதற்கு உ.பவ.சபா அவர்கள் தம் கருத்து முற்றைபாதபாயவின் 
சபாதலுக்குரிய வரரைபபாய்தல் முதலதிய பவறுதசயரல உரடயரும் ஆவர் என்று வவிளக்கம் 
தருகதிறைபார். இவ்வபாறு தரலவன் தன்ரனைத்தபாபனை வருத்ததியும் தற்தகபாரல தசய்து 
தகபாள்ளும் வன்தசயலதிலும் ஈடுபடுபவன் என்று தசபால்வததிலதிருந்து அவனைளன் சய 
வன்முரறையவிரனை அறைதியலபாம். சங்கப்பபாடல்களளல் மடபலறைதியபவின் தற்தகபாரல தசய்ததபாகப்
பததிவுகள் கதிரடக்கப்தபறைவவில்ரல. ஆனைபால், அவ்வபாறு நடந்பதறைதியவிருக்கலபாம். 
நமக்குக்கதிரடத்த பபாடல்களளல் பவண்டுமபானைபால் அரவ இல்லபாமல் இருக்கலபாம் என்பது 
கருதத்தக்கது.

மடபலறுதலதில் தனைளமனைளத வன்முரறை
 தரலவன் தபான் வவிரும்பவிய தபண்ரண அரடய பலவரகயபானை தனைளமனைளத 
வன்முரறையவில் ஈடுபடுகதிறைபான். தரலவவியவின் பதபாழதியவிடம் தன் கபாதரல தரலவவி 
ஏற்கச்தசய்யுமபாறு கூறுகதிறைபான். பமலும், தரலவவி அதற்கு இரசவு தரைவவில்ரலதயனைளல், 
கபாமம் மதிகுந்தபால் ஆடவர்கள் என்னை பவண்டுமபானைபாலும் தசய்வர். ஏன் உயவிரரைக்கூட 
வவிடத்துணவிவர். யபாரும் சூடபாத பூரவச் சூடி மடபலறைதி தரலவவி வசதிக்கும் ததருவவில் வந்து 
தரலவவிரயத் தூற்றுபவன், அதன்பவின்பும் தன் கபாதரல ஏற்கவவில்ரலதயனைளல் 
இறைந்துவவிடுபவன் என்று பதபாழதியவிடம் ஓர் அச்ச உணர்ரவ ஏற்படுத்ததி தன்தசயரல 
தவற்றைதிதபறைச் தசய்யும் சூழ்ச்சதியவிரனைக் ரகயபாளுகதின்றைபான். இவ்வபாறு பவிறைரரை 
அச்சங்தகபாள்ளச் தசய்து தன் பதரவயவிரனை நதிரறைபவற்றைதிக் தகபாள்வது ஒரு வரகயபானை 
தனைளமனைளத வன்மம் ஆகும். இதரனை குறுந்ததபாரக பபாடல் எண் - 17 தவளளப்படுத்துகதிறைது. 
பதபாழதியும் தரலவனைளன் இவ்வன்ரமக்கு அஞ்சதி தரலவவியவிடம் தூது தசன்று உரரைப்பரத,

            “மபாதவனை மததித்து மடலூர்ந்து ஆங்கு
       மததிதலனை மததித்து தவண்பதர் ஏறைதி
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       என்வபாய் நதின்தமபாழதி மபாட்படன் நதின்வயவின்
       பசரிபசரைபா வருபவபார்க் தகன்றும்
        அருளல் பவண்டும் அன்புரட பயபாதயனைக்”   (நற்.342:1-5,ப.422)

என்பததிலதிருந்து தரலவனைளன் தனைளமனைளத வன்முரறைக்குப் பயந்பத தரலவவியவிடம் 
தூதுதசன்றைரதக் கபாணமுடிகதின்றைது. பமலும்,

   “பல்லபார்நக் தகள்ளப் படுமடன் மபாபவறைதி
   மல்லலூ ரைபாங்கட் படுபம நறுநுதல் 
   நல்கபாள்கண் மபாறைதி வவிடிதனைச் தசல்வபான்நபாம்”   (கலதி.61:22-24,ப.179)

என்பததிலதிருந்து நவீ அருள்தசய்யபாது ரகவவிட்டபால், பலரும் சதிரித்து நரகயபாட, மடல் ஏறைதி, 
ஊர்அலர் ஏற்படும்படி உன்ரனைப் பற்றைதி இழதிவபாக பபசம் வன்தசயலதில் இறைங்கதிவவிடுவபான் 
பபபாலதிருக்கதிறைது என்று கூறுவததிலதிருந்து தனைளமனைளத வன்தசயலதிரனை அறைதியமுடிகதின்றைது.

வன்தசயலபால் மணம்புரிதல்
 கபாமமமீதுற்றை தரலவன், தரலவவி தன் கபாதரல ஏற்கபாத தபபாழுதும் தரலவவியவின் 
சற்றைத்தபார் வரரைவவிற்கு உடன்படபாத பபபாதும் தரலவன் மடல்மபாவவில் ஏறைதி, தரலவவியவின் 
ஊரில் உள்ள தபபாதுமன்றைத்ததிபலபா, ததருவவிபலபா நதின்று தரலவவிரயப்பற்றைதியும் அவன் 
தமரரைப் பற்றைதியும் இழதிவுபடுத்ததிப் பபாடுகதின்றைபான். இதரனை,

   “மறுத்ததிவ்வூர் மன்றைத்து மடபலறைதி
    நதிறுக்குதவன் பபபால்வல்யபான் நவீபடு பழதிபய”   (கலதி.58:22-23, ப-170)
  
   “பல்லபார்நக் தகள்ளப் படுமடன் மபாபவறைதி” (கலதி.61:21,ப.179)

என்றை அடிகளளன் வழதி அறைதியமுடிகதிறைது. இங்கு மடபலறுதல் என்பது பலரும் சதிரித்து 
இகழப்படும் ஒரு இழதிவபானை தசயலபாக கருதப்பட்டதுடன் தரலவவி மற்றும் அவளளன் 
தமர்மமீது ஊரைபார் பழதிதூற்றைவும் தசய்வர் என்பது தபறைப்படுகதிறைது.

             “மல்லலூர் மறுகதின்கண் இவட்பபாடும் இஃததபாத்தன்
     எல்லீருங் பகட்டீமதின் என்று
     படரும் பரனையபீன்றை மபாவுந் சடரிரழ
     நல்கதியபாள் நல்கதியரவ”   (கலதி.138:10-14,ப.425)

இங்குத் தன்ரனை வவிரும்பபாத தரலவவிரயப் தபறுதல் பவண்டி, ஊர் மன்றைத்ததினைளரடபய 
மடல் மபாவவில் ஏறைதி தரலவவிரயப் பற்றைதிப் பபாடுவதன் மலம் தரலவவியவினைளடத்பத தன் 

 பததிவுகள் ©  2020



178                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

கபாதரலப் புலப்படுத்த வன்முரறையவிரனையவில் ஈடுபடுகதின்றைபான். சதில பநரைங்களளல் தரலவவி 
அக்கபாதரல ஏற்றுக் தகபாள்கதிறைபாள்.

            “அன்புறு கதிளவவியபாள் அருளளவந் தளளத்தலதின்
       துன்பத்ததிற் றுரணயபாய மடல்இனைள இவட்தபறை
   இன்பத்துள் இடம்படதலன் றைதிரைங்கதினைள்”  (கலதி.138:27-29,ப.426) 
 
என்பதன் மலம் தரலவனைளன் வன்முரறைக் கபாதரல தரலவவி ஏற்றுக் தகபாள்கதிறைபாள் 
என்பரத அறைதியமுடிகதிறைது. ஆனைபால், சதில பநரைங்களளல் தரலவவியவின் வவிருப்பத்ரதக் 
பகட்கபாமபலபய ஊரைபார் தூற்றும் குடிப்பழதிக்கு அஞ்சதி மணமுடிக்க பட்டிருப்பரத,

             “வருந்தமபா ஊர்ந்து மறுகதின்கண் பபாடத்
     ததிருந்ததிரழக் தகபாத்த கதிளவவிபகட் டபாங்பக
     தபபாருந்தபாதபார் பபபார்வல் வழுததிக் கருந்ததிரறை
     பபபாலக் தகபாடுத்தபார் தமர்” (கலதி.141:21-25,ப.435) 

என்றை அடிகள் எடுத்துரரைக்கதின்றைனை. பபாண்டியனைளன் பபபார்த் ததபாழதிலுக்கு அஞ்சதி 
ததிரறைதகபாடுத்த பரகவர்கரளப் பபபான்று தரலவனைளன் மடல் ஏற்றைத்தபால் வவிரளந்த 
குடிப்பழதிக்கு அஞ்சதி, தபண்ரண மணமுடித்து தந்துள்ளனைர் என்பது பமற்சட்டப்பட்ட 
பபாடலதின் தபபாருளபாகும். வ.சப.மபாணவிக்கனைபார் தனைது தமதிழ்க்கபாதல் நூலுள், “ ‘ததிருந்ததிரழக்கு 
ஒத்த கதிளவவி’ என்பதனைபால் மகளும் இவரனைக் கபாதலதிக்கதின்றைபாள் என்பது தபறைப்படும்”. 
என்பபார் (வ.சப.மபாணவிக்கனைபார், தமதிழ்க்கபாதல் ப.186) ஆனைபால் இப்பபாடலதின் முன்பகுததியவில் 
தரலவன் மட்டுபம வவிரும்பவி தரலவவி அரத ஏற்கபாமல் இருப்பரத,

“ஓதரைபாருகபால் உள்வழதிய ளபாகதி நதிரறைமததி
                                                      நவீருள் நதிழற்பபபால் 
தகபாளற்கரியள்……”(கலதி.141:7-8,ப.435)
 
என்பதன் மலமும் ‘ரவயகதமல்லபாம் வபாழுமபாறு தசய்கதின்றை உள்ளமுரடய என்ரனை 
இரைந்து பவண்டித்ததிரியும் நதிரலயவிபல சகீரைழதியக், தகபாடிய துயரைத்ததிரனையும் வவிரளவவித்தபாபள’
(கலதி.141:19-20) என்று தரலவன் தரலவவிரயத் தூற்றுவதன் வழதியும் இங்கு தரலவன் 
மட்டுபம தரலவவியவின் அழகதில் மயங்கதி கபாதல் தகபாண்டரம அறைதியமுடிகதிறைது. இனைள 
‘ததிருந்ததிரழக் தகபாத்த கதிளவவி’ என்பதற்குத் ததிருந்ததிய இரழயவிரனை உரடயவரளப் 
தபறுதற்குப் ‘தபபாருந்ததினை வபார்த்ரதகள்’ என்று நச்சதினைபார்க்கதினைளயர் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார். 
தபபாருந்ததினை வபார்த்ரதகள் என்பதரனைத் தரலவவிக்கு தபான் குடி, அழகு, வவீரைம், புகழ் 
பபபான்றைவற்றைதினைபால் தபபாருத்தமபானைவன் என்று கூறைதிய வபார்த்ரதயபாகபவ கருதலபாம். 
இப்பபாடலதில் நபாங்கள் இருவரும் கபாதலதிக்கதின்பறைபாம் என்று தரலவன் குறைதிப்பவிடவவில்ரல. 
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பமலும், தரலவவியவின் வவிருப்பத்ரதக் கருத்ததில் தகபாள்ளப்பட்டதற்கபானை குறைதிப்பும் பபாடலதில் 
இல்ரல எனைபவ தரலவவி தரலவரனை வவிரும்பபாத பபபாதும் குடிப்பழதிக்கு அஞ்சதி,  இரசவு 
ததரிவவித்தரதக் கபாணமுடிகதிறைது. பமலும் அன்று இவ்வபாறு தனைளமனைளதன் தன் 
பதரவரயயும் ஆரசரயயும் நதிரறைபவற்றைதிக் தகபாள்ள பவிறைர் மமீது நதிகழ்த்தும் இச்தசயல்கள்
வன்தசயல்கபளயபாகும்.

மடபலறுதலதில் மபாற்றைமும் தனைளமனைளத வன்முரறையவின் உச்சமும்
 முன்பு தரலவவியவின் ததருவவிபலபா, ஊர்மன்றைத்ததிபலபா மடபலறுதலபாக இருந்த பழக்கம் 
பவின்பு பல ஊர்களளலும், நபாடுகளளலும் மடல்ஏறைதிச்தசல்வதபாக மபாற்றைமரடந்துள்ளரத,

   “மடல்மபா ஊர்ந்து மபாரலசூடிக்
   கண்ணகன் ரவப்பவின் நபாடும் ஊரும்
   ஒண்ணதல் அரிரவ நலம்பபா ரைபாட்டிப்
   பண்ணல் பமவலம் ஆகதி அரிதுற்று
   அதுபவிணவி ஆக வவிளளயலங் தகபால்பலபா” (நற்.377:1-5,ப.464)

                  “வவில்லபாப் பூவவின் கண்ணவிசூடி
   நல்பல முறுவதலனைப் பல்லூர் ததிரிதரும்
   தநடுமபாப் தபண்ரண மடல்மபா பனைபாபய” (நற்.146:1-3,ப.182)

என்றை பபாடல்களளன் வழதி அறைதியலபாம். தரலவன் ஊர்த்ததருவவில், மன்றைத்ததில் நரடதபற்றை 
மடபலற்றைம் பல ஊர்களுக்கும் நபாடுகளுக்கும் மடல்ஏறைதிச் தசல்வதபாக மபாற்றைம் 
அரடவதற்குத் தரலவவியவின் ஊரிலுள்ளவர்கள் மடபலறைதி வந்த தரலவனுக்கு ஆதரைவு 
தரைபாரம கபாரைணமபாக இருந்ததிருக்கக்கூடும். இதற்கு,

   “கண்டுங்கண் பணபாடபாததிவ் வூர்”(கலதி.140:20.ப.432)
   “உணர்ந்தும் உணரைபாததிவ்வூர்”(கலதி.:140:24,ப.432)
   “அறைதிந்தும் அறைதியபாததிவ் வூர்”(கலதி.140:29,ப.432)

என்றை பபாடலடிகள் தரலவனைளன் மடபலற்றைத்ததிற்கு ஊர்மக்கள் ஆதரைவு தரைபாமல் இருந்தரத 
எடுத்துரரைக்கதிறைது. பமலும், தரலவன் மடபலறைதிவருவதற்குக் கபாரைணமபானை தபண்ரண 
உள்ஊரில் உள்ள பவிறை ஆடவர்கள் மணம் தசய்துதகபாள்ள மபாட்டபார்கள் பபபாலும். அதன்பவின் 
பவற்றூரிலதிருந்து பவற்றுவரரைவு முடிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலபாம் எனைபவ தரலவன்
பவிறை ஊர்களுக்கும், நபாடுகளுக்கும் மடல்ஏறைதிச் தசன்று தரலவவி மற்றும் அவளளன் தமரின் 
குடிப்பழதிக்கு இழுக்கு ஏற்படும்படி தசய்து பவற்றுவரரைவும் தரடபட்டு பபபாகச் 
தசய்ததிருக்கலபாம் எனைக் கருத இடமுள்ளது. இவ்வபாறு தபான் வவிரும்பவிய தபண்ரணப் 
தபறுதல் பவண்டி அப்தபண்ணவின் சயவவிருப்பத்ததிற்கு மபாறைபாக அப்தபண்ணவிற்கும் அவளளன் 
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குடிக்கும் இழுக்கு ஏற்படுமபாறு தரலவன் வன்முரறையவில் ஈடுபட்டுள்ளபான் என்பரத 
உய்த்துணரைலபாம். தற்கபாலத்ததில் தன்ரனைக் கபாதலதிக்க மறுக்கும் தபண்கள் மமீது ததிரைபாவகம் 
வவீசதல், தகபாரல தசய்தல் பபபான்றை வன்தசயலதில் இரளஞர்கள் ஈடுபடுவதரனை 
இம்மடபலற்றைத்ததின் மமீட்சதியபாகக் கருதலபாம்.

தபண்கள் மமீது ததிணவிக்கப்பட்ட கருத்ததியல் வன்முரறை 
 கபாதல் உணர்வு என்பது ஆண், தபண் ஆகதிய இருபபாலருக்கும் ஒன்றைபாகும். கபாமத்துயரைம் 
மமீதுயரைம் தபற்றை நதிரலயவில் மடபலற்றைம் நதிகழ்த்தப்படுகதிறைது. மடபலறுதல் என்பது 
ஆண்களுக்கு மட்டும் உரிய ஒன்றைபாகச் சங்கச்சமகத்ததில் நதிலவவியவிருந்துள்ளது. கபாமம் 
கபாரைணமபாக தபண்களும் துன்பமரடவர். ஆனைபால், தபண்கள் மடபலறைதியதபாக சங்கப் 
பனுவல்களளல் சபான்றுகள் கதிரடக்கப்தபறைவவில்ரல. தபண்கள் மடபலறைக் கூடபாது என்பது 
மரைபபாக பபபாற்றைப்பட்டுள்ளது என்பரதபய இது கபாட்டுகதின்றைது. ததபால்கபாப்பவியமும் இதற்குச் 
சபான்று பகர்வரத,

             “எத்ததிரனை மருங்கதினும் மகடூஉ மடன்பமல்
   தபபாற்புரடய தநறைதிரம இன்ரமயபான்”   (ததபால்.அகத்;-நூ-38,ப.35)

என்றை நூற்பபா வழதி அறைதியமுடிகதிறைது, வள்ளுவரின்

                   “கடல ன்னைகபாமம் உழந்தும் மடபலறைபாப்
   தபண்ணவின் தபருந்தக்கது இல்” (குறைள்.1137,ப.495)

என்பதன் வழதியும் தபண்கள் மடபலறும் வழக்கம் இல்ரல என்பரத அறைதியலபாம். பமலும், 
இது தபண்கள் மடபலறைக் கூடபாது என்று தபண்கள் மமீது ததிணவிக்கப்படும் ஒரு கருத்ததியல் 
வன்முரறையபாகும். இவற்ரறை தபண்ணவின் தபருரமயபாக வள்ளுவர் கற்பவிதம் தசய்து 
பபாடுவரதயும் கபாணமுடிகதிறைது. தபண்களளன் மரைபு, தநறைதி, தபண்ணவிற்குப் தபருரம, என்றை 
கருத்ததியல் மலமபாகவும் தபண்கள் மடபலறைக் கூடபாது என்றை கருத்ததியல் வன்முரறையவிரனை
அக்கபால தபண்கள் மமீது ததிணவித்துள்ளரதபய இரவ தவளளப்படுத்ததியுள்ளனை. பக்ததி இலக்கதிய
கபாலகட்டத்ததில் இம்மரைபவில் மபாற்றைம் ஏற்பட்டுள்ளரமரய ததிருமங்ரக ஆழ்வபாரின் 
சதிறைதியததிருமடல், தபரியததிருமடல் ஆகதிய நூல்களளல் தரலவனைபாகதிய இரறைவரனை அரடதல்
பவண்டி தரலவவி மடல் ஏறுபவன் என்று கூறுகதின்றைதரனைக் கபாணமுடிகதிறைது. இப்பபாடலதில் 
சங்ககபால மபானுடக் கபாதலதில் இருந்த மரைபு, பக்ததி இலக்கதியக்கபால இரறைக்கபாதலதின் வழதி 
மமீறைப்பட்டுள்ளரத அறைதியமுடிகதிறைது.

சமகத்ததின் மமீது தரலவன் ததிணவிக்கும் கருத்ததியல் வன்முரறை
 தரலவன் மடல்ஏறைதிய தபபாழுது ஊரைவர்கள் யபாரும் அதரனைக் கண்டுதகபாள்ளபாத தபபாழுது 
மடபலறைதித் துன்பப்படுபவபாரின் துன்பத்ரதக் கரளவது சபான்பறைபாரின் அறைமபாகும் என்று 
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தபான் தசய்யும் வன்தசயலுக்கு சபான்பறைபார் ஆதரைவவிரனைப் தபறுவதற்கு ‘அறைம்’, ‘கடரம’ 
என்னும் கருத்ததிரனைக் ரகயபாளுவரத,

   “உயர்நதிரல யுலகம் உறைவீஇ யபாங்தகன்
    துயர்நதிரல தவீர்த்தல் நுந்தரலக் கடபனை”  (கலதி.139:36-37,ப.429)

   “இருளுறு கூந்தலபாள் என்ரனை
   அருளுறைச் தசயவின்நுமக் கறைனுமபா ரைதுபவ” (கலதி.140:33-34,ப.432)
 
என்பதன் மலம் தபான் தசய்யும் வன்தசயலுக்கு அறைத்ததின் சபாயம் பூசப்படுவததிரனை 
உணரைலபாம். பமலும், தபான் மடபலறுவதற்குச் சபான்பறைபார்கள் எழுததிரவத்துள்ள அறைநூல்கள் 
கபாரைணமபாகதின்றைது என்பரத,

   “அரும்தபபாரு ளளன்பதமன் றைம்மன்றைதி தனைபான்றைன்
    ததிறைஞ்பசரைபார் தசய்யுந் ததபாழதில்க ளரறைந்தன்
    றைணவிநதிரலப் தபண்ரண மடலூர்ந் ததபாருத்ததி
    அணவிநலம் பபாடி வரைற்கு” (கலதி.141:3-6,ப.435)

என்றை அடிகள் எடுத்துரரைக்கதின்றைனை. இங்கு அறைநூல்கள் சபாற்றைதியுள்ளததின் படி நபானும் 
மடபலறைத் துணவிந்பதன் என்று தன் வன்தசயலுக்கு அறைம், கடரம, தபண்ணவிற்கு தபருரம 
பபபான்றை கருத்துகளளன் வழதியும் வன்தசயல்கரளச் தசய்துள்ளனைர்  என்பரத 
அறைதியமுடிகதின்றைது.

நதிரறைவபாக, மடபலறுவதன் மலம் தரலவன் தன்ரனைத்தபாபனை வருத்ததிக் தகபாள்ளும் சய 
வன்முரறையவிலும் தன் பதரவயவிரனை நதிரறைபவற்றும் தபபாருட்டு பவிறைர்க்குத் துன்பம் 
வவிரளவவிக்கும் தனைளமனைளத வன்முரறையவிலும் ஈடுபட்டுள்ளபான். பமலும் தபான் தசய்கதின்றை 
வன்தசயலுக்குச் சமகத்ததில் மததிப்ரபப் தபறை அறைம், கடரம, தநறைதி என்றை கருத்துக்களளன் 
வபாயவிலபாக வன்முரறையவிரனைத் ததிணவித்துள்ளரதயும் அறைதியமுடிகதிறைது. சங்கச் சமகத்ததில் 
ஆண் அததிகபாரைரமயமதிட்ட சமகமபாக நதிலவவியவிருந்தது என்பதற்கு தபண்கள் மடபலறைக் 
கூடபாது என்றை கட்டுப்பபாடு உள்ளது. இவ்வபாறு மடபலறுதல் பலவரகயபானை 
வன்தசயல்கரளத் தன்னைகத்பத தகபாண்டுள்ளரமரயச் சங்க இலக்கதியத்ததின் வழதி 
அறைதியமுடிகதிறைது.

துரணைநதின்ற நூல்கள
1. நச்சதினைபார்க்கதினைளயர் கலதித்ததபாரக உரரை, கழக தவளளயபீடு ,தசன்ரனை, 2007
2. முரனைவர் அ. வவிஸ்வநபாதன் கலதித்ததபாரக , நதியூ தசஞ்சரி புக்ஹெவுஸ், தசன்ரனை, 2011
3. தபபா.பவ. பசபாமசந்தரைனைபார் குறுந்ததபாரக கழக தவளளயபீடு, தசன்ரனை, 2007
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4. உ.பவ.சபா குறுந்ததபாரக மலமும் உரரையும் டபாக்டர் உ.பவ.சபா. நூல்நதிரலயம்,
  தசன்ரனை, 2009
5. முரனைவர் வவி.நபாகரைபாசன், குறுந்ததபாரக, நதியூ தசஞ்சரி புக் ஹெவுஸ், தசன்ரனை,2011
6. பவின்னைத்தூர் நபாரைபாயணசபாமதி ஐயர்,  நற்றைதிரண உரரை கழக தவளளயபீடு, தசன்ரனை,2007
7. இளம்பூரைணனைபார் உரரை, ததபால்கபாப்பவியம் தபபாருளததிகபாரைம், சபாரைதபா பததிப்பகம், தசன்ரனை, 
2008
8. பரிபமலழகர் உரரை, ததிருக்குறைள்,  ததிருமகள் நதிரலயம், தசன்ரனை, 1998
9. வ.சப. மபாணவிக்கனைபார், தமதிழ்க்கபாதல், சபாரைதபா பததிப்பகம், தசன்ரனை, 2010
10. வ.சப. மபாணவிக்கனைபார், தமதிழ்க்கபாதல், ஶ்ரீ இந்து பப்ளளபகஷன்ஸ், தசன்ரனை, 2009

sivasivatamil@gmail.com
பததிவுகள், நவம்பர் 24, 2014
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20. அகநதொனூற்றப்பதொடல்களளில் உடன் வபதொக்கு -  முரனைவர் இரை. மணவிபமகரல., 
உதவவிப்பபரைபாசதிரியர்., பூசபாபகபாஅரை கதிருஷ்ணம்மபாள் மகளளர் கல்லூரி., 
பகபாயம்புத்தூர்.,தமதிழ்நபாடு. -

அகத்ரதயும் புறைத்ரதயும் பததிவு தசய்ததிருக்கும்  சங்க இலக்கதியங்கள் தபண்ணக்கபானை 
களவு தவளளரய தவகுவபாகப் பபசகதின்றைனை.ஆணக்தகபாரு பண்பபாட்ரடயும் தபண்ணக்தகபாரு
பண்பபாட்ரடயும் தகபாண்ட தமதிழ்ச்சமுதபாயத்ததில் தபண் தபான் பமற்தகபாண்ட களவு 
வபாழ்ரவக் கற்பு வழதிப்படுத்தச் சமுதபாயம், குடும்பம், சூழல் முதலபானை அரமப்புகரளக் 
கடக்கபவண்டியவிருக்கதிறைது.தபண் தபான் வவிரும்பவிய வபாழ்ரவ பமற்தகபாள்ள சதில பநரைங்களளல்
உடன்பபபாக்கு பமற்தகபாள்ள பவண்டியவிருக்கதிறைது. இந்த உடன்பபபாக்ரக, உடன்பபபாக்கு 
உணர்த்தும் தமய்ம்ரமகரள அகநபானூற்றுப்பபாடல்கள் வழதியபாக ஆய்வுதசய்கதிறைது 
இக்கட்டுரரை.

உடன்பபபாக்கு உணர்த்தும் தமய்ம்ரமகள்
 முன்பப குறைதிப்பவிட்டதுபபபாலத் தரலவவி தபான் பமற்தகபாண்ட களவு வபாழ்ரவக் கற்பு 
வழதிப்படுத்தச் சமுதபாயம், குடும்பம், சூழல் முதலபானை அரமப்புகரளக் கடக்க 
பவண்டியவிருக்கதிறைது. சதிலபநரைங்களளல் உடன்பபபாக்கு பமற்தகபாள்ள பவண்டியவிருக்கதிறைது. 
இதற்குப் தபண்பண உடந்ரதயபாகவும் இருந்ததிருக்கதிறைபாள். கயமனைபாரின் பபாரலத் 
ததிரணப்பபாடலதில் பதபாழதி, “ நதின்ரனை மதிக வவிரும்பவிய அன்ரனை எய்தும் துன்பத்ரத 
உளத்ததிற்தகபாண்டும் நதின் தரமயன்மபாரைது புலதிரய ஒத்த அச்சம் தரும் தரலரமரய 
பநபாக்கதியும் நவீதபான் கலங்கபாத மனைத்ததிரனையுரடரயயபாகதி என் தசபால்ரல வவிரும்பவி ஏற்றுக் 
தகபாள்வபாயபாக. உடன்பபபாக்கதிரனைத் துணவிவபாயபாக” என்று கூறுகதிறைபாள் (பபா.எ.259.)பதபாழதியவின் 
கூற்றைதின்படி தரமயன்மபாரைது அச்சம்தரும் தரலரமயும் இதன் வவிரளவபாக ஏற்பட்டிருக்கும்
அன்ரனையவின் துன்பமும் தரலவவியவின் களவு வபாழ்வு கற்பு வபாழ்ரவ பநபாக்கதிப் பயணவிக்கத் 
தரடயபாயவிருக்கதின்றைனை. இத்தரடகரளத் தகர்த்ததறைதியபவ உடன்பபபாக்கு என்றை நதிகழ்வு. 
உடன்பபபாக்குக்குக் கபாரைணமபாயவிருப்பவள் பதபாழதிபய.  கயமனைபாரின் மற்தறைபாரு பபாடலதில் 
பதபாழதி, நம் தபாய் தந்ரதயர் மணத்ததிற்கு ஆவனை தசய்துள்ளனைர், நபான் தரலவனுடன் அரிய
கபாட்டுவழதியவில் தசல்வரத ஏற்றுக்தகபாண்டுள்பளன் என்று கூறுகதிறைபாள்1. உடன்பபபாக்குக் 
கபாரைணமபானை பதபாழதிபய தரலவவியவின் நதிரலரயத் தரலவனுக்குஉணர்த்தும் வபாயவிலபாகவும் 
அரமகதிறைபாள்.

தபாயங்கண்ணனைபாரின்  பபாடதலபான்று தரலவவிரயத் தன்னுடன் அரழத்துச் தசல்லுமபாறு 
பகட்கும் பதபாழதிரயக் கபாட்சதிப்படுத்துகதிறைது. ததிரனை முததிர்ந்ததபால் தரலவவி ததிரனைப்புனைம் 
கபாக்கவபாரைபாள் என்றை எச்சரிக்ரகயுடன் ததபாடங்கும் பதபாழதிகூற்று, தரலவரனைப் பவிரிந்த 
தரலவவி தவளுத்ததிருப்பதபால் ஊரைபார் அலர் பபசகதின்றைனைர் எனைபவ பவடர்களளன் 
தங்ரகயபாகதிய தகபாடிச்சதிரய அருளபவண்டும் எனை முடிகதிறைது.பமலும் இப்பபாடலதில் 
“மரலரயச் சூழக்தகபாண்ட உரறைதற்கதினைளய நுமது ஊருக்கு அரழத்துச் தசன்று அருள 
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பவண்டுதமன்கதிறைபாள்2.தரலவனும் தரலவவியும் மரலரயச் சபார்ந்தவர்கதளன்றைபாலும் 
தரலவனைது இருப்பவிடம் பவறு ஊர் என்பரதப் பபாடல் உணர்த்துகதிறைது. பவற்றூரரைச் சபார்ந்த
தரலவனுடன் தரலவவிக்கு வபாழ்க்ரக மறுக்கப்படுவது ஏன்? உடன்பபபாக்ரக 
பநபாக்கதித்தள்ளப்பட பவண்டியதன் பதரவ என்னை? என்பனை பபபான்றை வவினைபாக்கள் எழுகதின்றைனை.
இவ்வவினைபாக்களுக்குப் பல பபாடல்கள் வவிரட கூறுகதின்றைனை.

 நக்ககீரைரின் தசவவிலதி கூற்றைபாயரமயும் பபாரலத்ததிரணப்பபாடல் தரலவவியவின் நதிரலரயயும் 
சற்றைத்தபாரின் மபனைபாநதிரலரயயும் ததளளவபாக தவளளப்படுத்துகதிறைது. “மகபள நதினைது 
கூந்தரலப் புரனைக என்றைதற்கு என்ரனை தவறுத்து மனைம் உரடந்தவளபாகதி அவள் தன் 
தசல்வ நதிரலக்பகற்றை பரிச, பசபாழரைது உரறையூரரைப்பபபான்றை தசல்வமுரடய மரனையவில் 
ஒப்பரனை தசய்து தமர் மணம் தசய்வவிக்கப் தபபாருந்தபாதவளபாகதி ஓரமமரைங்கள் நதிரறைந்த 
கபாட்டு வழதியவில் பவலதிரனையும் உடல் வலதிரமயவிரனையும் தகபாண்டு அறைதியப்படபாத 
பதயத்ததின் கண் தகபாண்டு தசன்றை இரளயபானுக்குப் தபபாருந்ததிய தபரிய மடப்பமும் 
தகுததியும் உரடய என் மகள் நன்கு மததிப்பும் உயர்வும் இல்லபாது சதிறைதிய ஊரில் 
வறுரமயுற்றை தபண்டினைது புல் பவய்ந்த குடிலபாய ஒரு பச கட்டியுள்ள ஒற்ரறைத்தூண் 
தகபாண்ட இரயபவில்லபாத வறைதிய மரனையவில் சதிலம்பு கழதித்து அவனுடன் மணம் 
தபபாருந்ததினைபாபளபா என்று வருந்துபவன்’ எனைத் தரலவவியவின் நதிரலகுறைதித்த வருத்தத்ரத 
தவளளப்படுத்துகதிறைபாள் தசவவிலதி3. தசவவிலதியவின் கூற்றைதில் தரலவவியவின் தசல்வ வளம் x 
தரலவவி தசன்று பசருமதிடத்ததின் வறுரம நதிரல என்றை சூழல் முன்ரவக்கப்படுகதிறைது. 
பசபாழனைளன் உரறையூர் பபபான்றை தசல்வ வளம் தபபாருந்ததிய மரனை தரலவவியுரடயது. 
தரலவனுரடயபதபா ஒற்ரறைத்தூண் தகபாண்ட முகப்பவிரனையுரடய வறைதிய மரனை. 
தரலவவிக்கு ‘இரயபவில்லபாத’ வறைதியமரனை. தரலவவி தசல்லும் ஊபரைபா அறைதியப்படபாத பதயம்.
தரலவவிபயபா தகுததியுரடயவள். அவளது தகுததிக்கு ஏற்றை மததிப்பும் உயர்வும் இல்லபாது 
தரலவனைது ‘சதிறைதிய’ ஊருக்குச் தசன்று வறைதிய மரனையவில் மணம் தசய்கதிறைபாள் .தரலவவியவின்
சற்றைத்தபார் தரலவவியவின் களரவ வவிரும்பபாததற்குரிய கபாரைணங்கரளச் தசவவிலதியவின் 
தசபால்லபாடல்கள் ததளளவபாக உணர்த்துகதின்றைனை. தரலவவி வவிரும்பவிய தரலவனைளன் ஊபரைபா 
அறைதியப்படபாத பதயம். தரலவன் ஏததிலபாளன். அவனுரடய ஊபரைபா சதிறைதியஊர். எனைபவ 
தரலவன் ஏததிலபாளன், அறைதியப்படபாதபதயம், தரலவவி தசன்று பசருமதிடத்ததின் சூழல்மமீதபானை 
ஐயம் அதபாவது தரலவன் தரலவவிக்கதிரடபயயபானை ஏற்றைத்தபாழ்வு இரவபய தரலவவியவின் 
களரவச் சற்றைத்தபார் ஏற்க மறுத்தரமக்கபானை கபாரைணங்கள். இப்பபாடல் புறைமண 
நதிகழ்ரவக்குறைதிக்கதிறைது என்பது குறைதிப்பவிடத்தக்கது.

குடவபாயவிற் ககீரைத்தனைபாரின் பபாரலத்ததிரணப்பபாடலதில் மகட்பபபாக்கதிய தபாய் ஒருத்ததியும், 
“பபாண்டியனைது மதுரரைரய ஒத்த அரிய கபாவரலயுரடய தபரிய மரனையவில் சதிலம்புகழதி 
பநபான்பு தசய்யப்தபறைபாளபாய் கபாட்டுவழதியவில் தரலவன் தபபாய்கூறைதி அரழத்துச்தசல்ல 
வவிரரைந்து தசன்று புதர்பபபாலும் குடிரசயவின் முன்றைதிலதில் பதக்க மரைத்ததின் அகன்றை 
இரலயவில் குவவிக்கப் தபற்றை புழுக்கதிய ஊணவிரனை உண்ணம் கபாட்டில் தபபாருந்ததிய 
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வபாழ்க்ரகரயயுரடயபாரைது சகீறூரின்கண் அவள் தங்கதியவிருப்பபாபளபா” எனை ஐயுற்று 
வருந்துகதிறைபாள்4. இப்பபாடலதிலும்  தரலவவி தசன்று பசருமதிடத்ததின் தசல்வவளம் குறைதித்த 
ஐயப்பபாபட  முன்ரவக்கப்படுகதிறைது. பமலும் தபாயபானைவள் தரலவனைளன் தபபாய்ம்தமபாழதிரய 
நம்பவிச்தசன்றைனைபள என்றும் கூறுகதிறைபாள்.

கயமனைபாரின் பபாடலதிலும் தசவவிலதி, ஆயர்களுரடய குடியவிருப்பவிரனையும் தபபாலதிவற்றை 
இடத்ததிரனையுரடய மன்றைதிரனையும் தகபாண்ட அழகதிய சகீறூரில் தன் துரணவனுடன் ஓர் 
ஒதுக்கதிடத்பத தங்கதியவிருப்பபாபளபா என்னை கபாரியத்ததிரனைச் தசய்வபாபளபா என்பறை 
வருந்துகதிறைபாள்5 .இங்கும் தரலவனைளன் வளமற்றை நதிரலபய பபசப்படுகதிறைது. மபாமலனைபாரின் 
பபாடலதிலும் மகட்பபபாக்கதிய தபாய் தந்ரதயுரடய பபாழதி என்னும் பததிரய ஒத்த தபரிய 
மரனையவின் கபாவரலத்தபாண்டித் தன் துரணவரனை நதிரனைந்த தகபாள்ரகயுடன் புறைப்பட்டுச் 
தசன்றை தன் மகள் தசன்றைரடயும் இடம் பசபாரலகரளயுரடய துளு நபாட்ரட ஒத்த 
தபபாருளளன்றைதி வருபவபாரரைப்புரைக்கும் நற்பண்பவிரனையுரடய பசரிகரளயுரடய முததிய 
ஊர்களளல் முகமறைதிந்த மக்கரளயுரடயதபாக பவண்டுதமன்று  கூறுகதிறைபாள்6. இப்பபாடலதில் 
தரலவவியவின் தசல்வவளமும் தரலவவி தசன்றை ஊர் தசல்வத்ரதத் தருவதபாக 
இருக்கபவண்டு தமன்றை அச்சமும் அவளுக்கு ஆதரைவு பவண்டுதமன்றை உணர்வும் 
தவளளப்படுகதிறைது. பமலும் தபான் தகபாண்ட தகபாள்ரகயபால் தசன்றை என் அன்ரனை என்றை 
தபாயவின் கூற்று கற்புக்தகபாள்ரகரயச் சட்டுவதபாயவிருக்கதிறைது.

 இவ்வபாறைபாக உடன்பபபாக்குப் பபாடல்கள் தசல்வ வளம் என்றை ஒன்றும் பவற்றூர் என்றை 
நதிரலயும் தரலவவியவின் களரவ ஏற்க மறுத்த கபாரைணவிகளபாய் அரமந்தரத உணர்த்ததி 
நதிற்கதின்றைனை. பமலும் ததிருமணம் என்றை அரமப்பவில் தபண்ணவின் தவளள தந்ரதயவின் 
இல்லதிலதிருந்து தரலவனைளன் இல்லுக்குப் புலம் தபயர்வதபாயவிருக்கதிறைது. இந்நதிரல தபாய்த் 
தரலரம வவீழ்ச்சதிரயக் குறைதிப்பதபாயவிருக்கதிறைது. ஆனைபாலும் தபண் இரத வவிரும்பவிபய 
ஏற்றைதிருக்கதிறைபாள். தபபாருளுரடரமச் சமுதபாயத்ததில் தபண் நதிரல வவீழ்ச்சதியரடந்தரதக் 
குறைதித்து பவிரைதடரிக் ஏங்தகல்ஸ் அவர்கள், “தபாயுரிரம தூக்கதிதயறைதியப்பட்டது தபண்ணவினைம் 
உலக வரைலபாற்று ரீததியவில் தபற்றை பதபால்வவியபாகும். ஆண் வவீட்டிலும் ஆட்சதியவின் 
கடிவபாளத்ரதக் ரகப்பற்றைதினைபான். தபண் இழதிநதிரலக்குத் 
தள்ளப்பட்டபாள்.அடிரமப்படுத்தப்பட்டபாள்”என்று கூறுவது7பநபாக்குதற்குரியது. அகநபானூற்றுப்
பபாடல்கள் தபண்ணவின் களவு வபாழ்வவில் அவளது உரிரம எவ்வளவு ததபாரலவு என்பரதத் 
ததளளவபாக உணர்த்துகதின்றைனை.

களவு வபாழ்வவில் தரலவவிக்குப் தபருந்தரடயபாக இருப்பது அன்ரனை  என்பரதவவிடக் 
கபாவலபாக இருப்பது என்பது தபபாருந்தும். இரதப்பல பபாடல்கள்  (பபாடல்கள் 20,52,60,65,150,68) 
பததிவு தசய்துள்ளனை. இந்நதிரலயவில் தரலவவியவின் களரவ ஆதரித்ததிருப்பபபனை எனை தநபாந்து 
அவளுக்குமுன் அவள் தசல்லுமதிடம் அரடந்து அவளுக்குப் தபண்டபாகதி அவரள 
வரைபவற்றைதிருப்பபபனை எனை வருந்தும் தபாரயக் கபவிலரின் பபாடல் அறைதிமுகம் தசய்கதிறைது8. 
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கருவூர்க்கண்ணம்பபாளனைபாரின் பபாடலதில் கபாரளயவின் மமீது அவள் தகபாண்டுள்ள அன்பவின் 
உறுததிரய அறைதிந்பதன். அவர்களளருவரரையும் வதுரவ தநறைதியவில் பசர்த்ததிருப்பபபனை எனை 
வருந்தும் தபாரயக் கபாணமுடிகதிறைது9. பல பபாடல்களளல் தரலவனைளன் தபபாய்ம்தமபாழதிரய 
நம்பவிச் தசன்றைனைள் எனை வருந்தும் தபாய் அல்லது தசவவிலதிரயக் கபாணமுடிகதிறைது 
(பபா.எ.153,105,117).வவிற்றூற்று மததயவினைனைபாரின்  பபாடதலபான்று கன்னைளயர்மட்டும் 
உரறையக்கூடிய ததய்வம் இருக்கும் கபாவல்மதிகுந்த மபாங்கபாடு என்னும் ஊரிரனைப்பற்றைதிய 
குறைதிப்ரபத்தருகதிறைது.இப்பபாடலதில் மபாங்கபாட்டிரனை ஒத்த கபாவல் மதிக்க தந்ரதயவின் இல் 
எனைத்தரலவனைளடம் கூறைதி வரரைவு கடபாவுகதிறைபாள் பதபாழதி. கன்னைளயரரைத்தனைளத்துக் கபாவலதில் 
ரவத்ததிருந்த நதிரலரய ‘மபாங்கபாடு’ பற்றைதிய பததிவு உணர்த்துகதிறைது.மபாங்கபாட்ரடப்பபபாலத் 
தந்ரதயவின் இல்லம் தரலவவிரயக் கபாவலதில் ரவத்ததிருக்கதிறைது என்பது பபாடலதின் கருத்து10

ததபாகுப்புரரை
 அகநபானூற்றுப்பபாடல்கள் முன்ரவக்கும் உடன்பபபாக்ரக ஆய்வுக்குட் படுத்ததியததில் 
ஆரணத்தரலரமயபாகக் தகபாண்ட குடும்ப அரமப்பு வலுப்தபறைத் ததபாடங்கதிய 
கபாலகட்டத்ததில்  தனைக்கபானை துரணரயத் தபாம் அறைதியபா இடத்ததிலதிருந்து பதர்வு தசய்தல் 
என்பது தபண்ணக்குச் சதிக்கரல ஏற்படுத்ததியவிருக்கதிறைது என்பரத உணரைமுடிந்தது .இதற்குச் 
தசல்வநதிரலயவில் ஏற்பட்ட முரைண்பபாடும் தரலவன் பவற்று நதிலத்தவன் என்பதும் 
கபாரைணமபாயவிருந்தரதப் பபாடல்கள் உணர்த்துகதின்றைனை.ஏதனைனைளல் தரலவன் ஒருவன், ‘சதிறைந்த 
தபபாருளும் அணவிகலமும் நதிரறையக் தகபாடுப்பவினும் தபறுதற்கு அரியள்’ எனை 
எண்ணகதிறைபான்.பமலும், ‘அவள் தந்ரத நமக்கு நபாம் தங்கும் இந்நபாட்டிலதிருந்து நவீங்கதி 
அவனுடன் கூடிப் தபரிய கடற்கரரையவிரனை அடுத்த உப்புச்தசறுவவில் உப்புப்தபபாததியுடன் 
ததிரிந்து வருந்ததியும் கடலதின் ஆழத்ததில் புரணயவின்கண் தசன்றும், 
அவன்வயமபாகதியும்,பணவிந்தும் சபார்ந்தும் இருப்பவின் அறைமபாதரல உணர்ந்து அவரளத் 
தருவபாபனைபா’ எனைக்பகட்கதிறைபான்11.

மற்தறைபாரு தரலவன் தரலவவியவின் அணவிகலன்களுக்கு வவிரலயபாகப் புது 
வருவபாரயயுரடய நதியமம் என்னும் பததியவிரனைத்தந்தபாலும் தரலவவியவின் தந்ரத 
ஏற்பபாரைல்லர் எனைவருந்துகதிறைபான்12. இக்கபாரைணங்களளனைபால்தபான் தபண் தபான் பவிறைந்த 
இடத்ததிபலபய தபான் வவிரும்பவிய தரலவனுடன்  வபாழமுடியபாத நதிரல.இதன் கபாரைணமபாகபவ
ஆணவின் அதபாவது தரலவனைளன் இல்லத்ததிற்குச் தசன்பறை வபாழ பவண்டும் என்றை நதிரல 
ஏற்பட்டது. பமலும் தபபாதுவபாகத் ததிருமணம் என்றை நதிகழ்வுக்குப்பவின் அவளது இடம் புததிய 
இல்லத்ததில் அல்லது தரலவனைளன் இல்லத்ததில்  என்றை பண்பபாடு  வலதியுறுத்தப்பட்டது. 
இரவபய உடன்பபபாக்கு உணர்த்தும் தமய்ம்ரமகள்.

குறதிப்புகள
1. பமலது         பபா.எ.221.
2. பமலது         பபா.எ.132.
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3. பமலது         பபா.எ.369
4. பமலது         பபா.எ.315.
5. பமலது         பபா.எ.321.
6. பமலது         பபா.எ.70..
7. குடும்பம், தனைளச்தசபாத்து, அரைச ஆகதியவற்றைதின் பதபாற்றைம் –
பபரின்பன். பதவ                  ப.87.
8. அகநபானூறு        பபா.எ.203.
9. பமலது         பபா.எ.263.

smekala10@gmail.com
பததிவுகள், ஜனைவரி 27, 2015
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21. தபயரியலதில் ததய்வச்சதிரலயதொரின் தததொடரியல் சதிந்தரனை  - ச.முத்துச்தசல்வம் 
(முரனைவர்பட்ட ஆய்வபாளர், தமதிழ்த்துரறை, பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ-46.) -

தமதிழ் தமபாழதி கபாலத்தபால் பழரமயுரடயது. இத்தகு சதிறைப்புப் தபற்றை தமபாழதிக்கு கூடுதலபாகச்
சதிறைப்புச் பசர்ப்பது ததபால்கபாப்பவியம் என்று தசபான்னைபால் மதிரகயபாகபாது. தமதிழ் 
இலக்கணவிகளும், உரரையபாசதிரியர்களும் சதிறைந்த தமபாழதியறைதிஞர்கள் என்பதரனை அவரைவர் 
உரரையவின் வபாயவிலபாக வவிளங்க முடியும். பமரலநபாடுகளளல் 17-ஆம் நூற்றைபாண்டில் ததபாடங்கதி
வளர்ச்சதி தபற்றை துரறையபாக வவிளங்குகதிறைது தமபாழதியவியல். இத்துரறையபானைது தமபாழதியவிரனைப் 
புரிந்து தகபாள்வததில் தபரிதும் பங்கபாற்றுகதின்றைது. பமரல நபாடுகளளல் வளர்ச்சதி தபற்றை துரறை
குறைதித்தபானை அறைதிவவிரனை தமதிழர்கள் இரைண்டபாயவிரைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப தபற்றைதிருந்தனைர் 
என்பரதத் ததபால்கபாப்பவியத்ததின் வபாயவிலபாக அறைதியலபாம். இத்தகு, ததபால்கபாப்பவியத்ததிற்கு உரரை
எழுததிய ததய்வச்சதிரலயபாரின் உரரையவில் தபயரியலதில் இடம் தபற்றுள்ள ததபாடரியல் 
குறைதித்தபானை சதிந்தரனைரயப் பததிவு தசய்வபத இக்கட்டுரரையவின் பநபாக்கமபாகுமபாக அரமகதிறைது.

தபயரியல்
“தமபாழதியவியலபார் தசபாற்கரள வரகப்படுத்தும் தபபாழுது Form Class என்றை கரலச்தசபால்ரல 
அறைதிமுகப்படுத்துகதின்றைனைர். தமதிழதில் இதரனை வடிவவரக என்று கூறைலபாம். வடிவம் என்பது 
தசபால்வடிவத்ரதபய குறைதிக்கதிறைது. ஒரு வரகப்பபாட்டில் அடங்கும் தசபாற்கள் எல்லபாம் ஒரு 
பபச்சக்கூறு என்பறை தமபாழதியவியலபார் கருதுகதின்றைனைர்”என்று (தூ.பசதுபபாண்டியன்:2013:23) 
‘ததபால்கபாப்பவிய ஆய்வவில் தமபாழதியவியல் அணகுமுரறைகள்’ என்றை நூலதினுள் கூறுகதிறைபார். இந்த
‘Form Class’ என்னும் கரலச்தசபால்ரல ஹெபாக்தகட் என்னும் தமபாழதியவியல் அறைதிஞர் தமது 
நூலதில் பவின்வருமபாறு வரரையரறை தசய்கதிறைபார். “A Class of forms which have similar privileges of 
occurrence in building larger forms is a Form Class” (Hockett:1958:162). இத்தரகய Form Class இல் 
தபயர்ச்தசபால்லும் ஒன்றைபாகும். இத்தரகய தபயரிரனைக் குறைதித்து ச.அகத்ததியலதிங்கம் 
குறைதிப்பவிடும் தபபாழுது, “தபயர்ச்தசபாற்கள் எல்லபா தமபாழதிகளுக்கும் உரியனைவபாகும். எல்லபா 
தமபாழதிகளளலும் தபயர்ச்தசபாற்கரளக் கபாணமுடியும்” (அகத்ததியலதிங்கம்:1986:145) என்று 
குறைதிப்பவிடுகதிறைபார்.

தபயரியல் - பவற்றுரமயவியல் உறைவு
ததபால்கபாப்பவியர் வவிரனைச்தசபால், இரடச்தசபால், உரிச்தசபால் குறைதித்த இலக்கணத்ததிரனை 
அதனைதன் இயல்களளபல கூறைதியுள்ளபார். ஆனைபால் தபயரியலதில் தபயரின் வரககள் குறைதித்தும்;
அவற்றைதின் நதிரலகள் குறைதித்தும் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார். தபயருக்கபானை  இலக்கணத்ததிரனைக் 
கூறைவவில்ரல. இருப்பவினும் தபயரின் இலக்கணத்ததிரனை பவற்றுரமயவியலதில் ததளளவபாகக் 
கூறைதியுள்ளபார். எனைபவ, தபயரியலதிரனை பவற்றுரமயவியலுடன் ததபாடர்புபடுத்ததிப் பபார்க்க 
பவண்டும் என்பது ததளளவபாகதின்றைது. இதரனை,

“தபயர்நதிரலக் கதிளவவி கபாலம் பதபான்றைபா

 பததிவுகள் ©  2020



189                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

ததபாழதில்நதிரல ஒட்டும் ஒன்றைலங் கரடபய”  (ததபால்.ததய்வ.67)

என்றை நூற்பபாவவின் உரரையவில் “தபயர்நதிரலரயயுரடய தசபால் கபாலந் பதபான்றைபா; ததபாழதில் 
நதிரலபயபாடு ஒட்டி நதிற்கும் தபயரும் ஒருவரகயல்லனை கபாலம் பதபான்றைபா” 
(ததய்வச்சதிரலயபார்:1984:56) என்று கூறைதியுள்ளபார். பமலும்,

“பவற்றுரம வழதிய தபயர்புணர் நதிரலபய” (ததபால்.இளம்.எழுத்து.116) எனைவும்,
  
“கூறைதிய முரறையவின் உருபுநதிரல ததிரியபாது
ஈறுதபயர்க் கபாகும் இயற்ரகய தவன்ப” (ததபால்.ததய்வ.66)

என்றை நூற்பபாவவிற்கு வவிளக்கமளளக்கும் தபபாழுது, “தசபால்லப்பட்ட உருபு முரறையபாபனை நதின்றை 
நதிரலரயத் ததிரியபாது தபயர்க்கு ஈறைபாகும் இயல்பவிரனையுரடய” (ததய்வச்சதிரலயபார்:1984:55) 
குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார். எனைபவ, தபயரியலுடன் பவற்றுரமயவியல் மதிகுந்த ததபாடர்பவிரனைப் 
தபற்றுள்ளது. தபயரியரல மட்டும் படித்பதபாம் என்றைபால் தபயரின் முழுரமயபானை 
இலக்கணத் தன்ரமரய அறைதியமுடியபாது. ஏதனைன்றைபால் பவற்றுரமயவியபலபாடு மதிக 
தநருங்கதியத் ததபாடர்பவிரனைப் தபற்றுள்ளது.

தபயர் - வவிரனை உறைவு
தபயர் என்றைபால் என்னை என்பதரனை அறைதிந்து தகபாள்வதற்கு தபயரியலதின் துரணரய மட்டும்
ரவத்துக்தகபாண்டபால் முழுரமயபானை வவிளக்கத்ததிரனை அறைதியமுடியபாது. ஏதனைனைளல், 
வவிரனையவியலதின் இயல் இரயபவிரனைச் சட்டுகதின்றை தபபாழுது, “இவ்பவபாத்து என்னை 
தபயர்த்தபதபா எனைளன், வவிரனையவியல் என்னும் தபயர்த்து; வவிரனைச்தசபால் 
உணர்த்ததினைரமயபால் தபற்றை தபயர். நதிறுத்த முரறையபாபனை தபயர் இலக்கணங்கூறைதி, 
அதன்பவின் வவிரனையவிலக்கணங் கூறைபவண்டுதலதின் அதன்பவிற் கூறைப்பட்டது.” என்று 
(ததய்வச்சதிரலயபார்:1984:130) குறைதிப்பவிடுகதிறைபார். பமலும்,

“வவிரனைதயனைப் படுவது பவற்றுரம தகபாள்ளபாது
நதிரனையுங் கபாரல கபாலதமபாடு பதபான்றும்” (ததபால்.ததய்வ.191)

என்றை நூற்பபாவவின் வவிளக்கம் கூறுகதின்றை தபபாழுது, “வவிரனை என்று தசபால்லப்படுவது 
பவற்றுரம உருபு ஏலபாது; கபாலதமபாடு பதபான்றும் ஆரைபாயுங்கபாலத்து” 
(ததய்வச்சதிரலயபார்:1984:130) என்று வவிரனைச்தசபால்லதின் இலக்கணம் கூறுகதிறைபார். 
இதனைளலதிருந்து வவிரனை என்பது பவற்றுரம தகபாள்ளபாது என்பதபால் தபயர் என்பது 
பவற்றுரம தகபாள்ளும்; வவிரனை என்பது கபாலம் கபாட்டும் என்பதபால்; தபயர் கபாலம் 
கபாட்டபாது என்பதரனைப் தபபாருத்ததிப் பபார்க்குமதிடத்து தபயருக்கும் வவிரனைக்குமபானை 
பவறுபபாட்டிரனை அறைதியதுரணயபாக நதிற்கும். ததபாழதில்நதிரல ஒட்டுவபாகதிய 
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வவிரனையபாலரணயும் தபயர் கபாலம் கபாட்டும் என்று கூறைதி, தசய்தரம, உண்டரம பபபான்றை 
கபாலங்கபாட்டும் ததபாழதிற்தபயரும் இதனுள் அடங்கும் எனைக் கருதுவபாரும் உளர். (இசரைபயல் 
பமபா:1976:16) என்று குறைதிப்பவிடுகதிறைபார்.

இயல் வவிளக்கமும் ததபாடரியல் உறைவும்
ததய்வச்சதிரலயபார் தபயரியலுக்கு இயல் வவிளக்கம் தருகதின்றை தபபாழுது, ததபாடரியல் சபார்ந்த
வவிளக்கத்ததிரனைபய அளளக்கதின்றைபார். “இவ்பவபாத்து என்னை தபயர்த்தபதபா எனைளன், தபயரியல் 
என்னும் தபயர்த்து. தபயரியல் உணர்த்ததினைரமயபாற் தபற்றைதபயர். கதிளவவியபாக்க முதலபாக 
வவிளளமரைபு ஈறைபாகத் ததபாடர்தமபாழதி இலக்கணங்கூறைதி, இனைள, அத்ததபாடர் தமபாழதிக்கு உறுப்பபாகதிய
தனைளதமபாழதி இலக்கணம் கூறுகதின்றைபார். அத்தனைளதமபாழதி நபான்கதினும் தபயர்ச்தசபால் 
சதிறைந்ததபாகலதின், முற்கூறைப்பட்டது”  (ததய்வச்சதிரலயபார்:1984:107) என்று ததய்வச்சதிரலயபார் 
குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார்.

பமற்கண்ட ததய்வச்சதிரலயபாரின், கதிளவவியபாக்க முதலபாக வவிளளமரைபு ஈறைபாகத் ததபாடர்தமபாழதி 
இலக்கணங்கூறைதி, இனைள  அத்ததபாடர் தமபாழதிக்கு உறுப்பபாகதிய தனைளதமபாழதி இலக்கணம் 
கூறுகதின்றைபார் என்றை வவிளக்கத்ததின் வபாயவிலபாக தசபால்லததிகபாரைத்ததிரனைத் ததபாடரியல் சபார்ந்பத 
ஆரைபாய்ந்துள்ளபார். பமலும், தனைளதமபாழதி என்பது ததபாடர்தமபாழதியவில் ஒரு உறுப்பபாக 
அரமகதின்றைது என்று குறைதிப்பவிட்டுள்ளதன் மலம் தசபால்லததிகபாரைம் முழுவதும் ததபாடரியல் 
சபார்ந்பத அணகதி உரரையரமத்துள்ளபார் என்பரதத் ததளளந்துதகபாள்ளலபாம்.

தபயரியலும் ததபாடரியலும்
ததபால்கபாப்பவியரின் தசபாற்பபாகுபபாட்டில் தசபாற்கரள நபான்கு வரகயபாகப் பகுக்கதிறைபார். 
அவற்றைதிரனை, தபயர்ச்தசபால், வவிரனைச்தசபால், இரடச்தசபால், உரிச்தசபால் என்பதபாகும்.

“எல்லபாச் தசபால்லும் தபபாருள்குறைதித் தனைபவ”(ததபால்.தசபால்.ததய்வ.150)

என்றை நூற்பபாவவிற்கு உரரை வழங்குகதின்றை தபபாழுது, இவற்றைதில் உலகத்தபாரைபான் வழங்கப்பட்ட 
எல்லபாச் தசபால்லும் தபயர் குறைதித்தனை என்று குறைதிப்புரரை கூறைதி, “தபபாருளளன்றைதி வழங்குஞ் 
தசபால் இல என்னும் மரைபு என்ரனை, முயற்பகபாடு எனைச் தசபால் நதிகழுமன்பறை, அதனைபாற் 
குறைதிக்கப்பட்ட தபபாருள் யபாங்கது? எனைளன், அறைதியபாது கடபாவவினைபாய், முயல் என்பதற்குப் 
தபபாருண்ரம கபாண்டி, பகபாடு என்பதற்குப் தபபாருண்ரம கபாண்டி, இரவ இரைண்டு 
தபபாருளும் தனைளத்தனைள உளவபாதலதின், இரவ தனைளதமபாழதிக்கண் தபபாருள் குறைதித்து நதின்றைரவ; 
ததபாடர்தமபாழதியபாயுழதி, உள்ள தபபாருபளபாடு அதன்கண் இல்லபாத தபபாருரள அடுத்தரமயபான்
ஆண்டு இன்றைபாயவிற்று அல்லது, இல்தபபாருள்பமல் வழக்கதின்று என்று தகபாள்க.”  
(ததய்வச்சதிரலயபார்:1984:107) என்று ததய்வச்சதிரலயபார் கதிளவவியபாக்கத்ததின் முன்னுரரைப் 
பகுததியவில் குறைதிப்பவிட்டது பபபால, தமபாழதியவிரனைத் தனைளதமபாழதி, ததபாடர்தமபாழதி என்றை பகுப்பவில் 
கபாண்பதரனைக் கபாணமுடிகதிறைது.
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பபாலறைதி கதிளவவியும் ததபாடரியல் உறைவும்
தமதிழ் இலக்கண நூலபார் தபயர்ச்தசபால்லுக்குத் ததளளவபானை இலக்கணம் கூறைதியுள்ளனைர். 
ததபால்கபாப்பவியர்,

“தபயர்நதிரலக் கதிளவவி கபாலம் பதபான்றைபா
ததபாழதில்நதிரல ஒட்டும் ஒன்றைலங் கரடபய”  (ததபால்.ததய்வ.67)

என்றை நூற்பபாவவினைபால் அறைதியலபாம். தபயரிலக்கணம் கூறுகதின்றை தபபாழுது தபயர் பவற்றுரம 
ஏற்கும் என்பதரனைக் குறைதிப்பபாகவும். கபாலங்கபாட்டபாது என்பதரனை தவளளப்பரடயபாகவும் 
கூறுகதிறைபார். இங்குப் தபயர் என்னும் தசபால்வரக ஏற்கும் ஒட்டுக்கள் பற்றைதியும் ஏற்கபாத 
ஒட்டுக்கள் பற்றைதியும் வவிளக்குவது அச்தசபால் வரக ஏற்கும் ஒட்டுக்கள் பற்றைதிக் கூறுவதபாக 
அரமகதிறைது. எழுவபாயபாக வருவது என்பது அச்தசபால் ததபாடரில் இடம்தபறும் முரறைரயப் 
பற்றைதிப் பபசவதபாக அரமகதிறைது. இதரனை அடுத்துப் தபயர்ச்தசபாற்களளன் வரகரயக் 
குறைதிக்கதிறைபார்.

ததபால்கபாப்பவியர் இருததிரணக்கும் உரிய பததிதனைபாரு வரகயபானை ஈறுகள் குறைதித்து 
கதிளவவியபாக்கத்ததில் குறைதிப்பவிட்டுள்ளபார். இவ்வவீறுகரள வழுப்படபாமற் எழுதுவதற்தகன்று 
தபயரியலதில் தபபாருத்ததிக் கபாட்டியுள்ளபார். இதரனை,

“வவிரனையவிற் பறைபான்றும் பபாலறைதி கதிளவவியும்
தபயரில் பறைபான்றும் பபாலறைதி கதிளவவியும்
மயங்கல் கூடபா தம்மரை பவினைபவ”  (ததபால்.ததய்வ.11)

என்றை நூற்பபாவவின் மலம் பபாலறைதி கதிளவவிகள் தபயரிரனையும் வவிரனையவிரனையும் 
அடிப்பரடயபாகக் தகபாண்டரமயும் என்பதரனை அறைதியலபாம். இத்தகு பபாலறைதிகதிளவவியவிரனை 
தமபாழதியவியலபாளர்கள் பபாதலண் இரயபுவவிததி என்பர். இப்பபாலறைதிகதிளவவியவின் 
ததபாடர்ச்சதியவிரனைப் தபயரியலதில் கபாணலபாம். இதரனை,
 
“அவற்றுள்,
தபயதரைனைப் படுபரவ ததரியுங் கபாரல
உயர்ததிரணக் குரிரமயும் அஃறைதிரணக்குரிரமயும்
ஆயவிருததிரணக்கு பமபாரைன்னை வுரிரமயும்
ஆம்ம வுருபவினை பதபான்றை லபாபறை” (ததபால்.ததய்வ.155)

இங்கு உயர்ததிரணப் தபயர், அஃறைதிரணப் தபயர், ஆயவிரு ததிரணக்கும் ஓரைன்னை 
உரிரமயுரடய இருததிரணப் தபபாதுப்தபயரைபாகதிய வவிரைவுப்தபயர் பற்றைதிப் பபசகதிறைபார். 
இத்ததிரணப் பபாகுபபாடு என்பது ததபாடரியல் அடிப்பரடயவில் அரமந்தபத ஆகும். தனைளயபாக 
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ஒரு தசபால்ரல ரவத்துக்தகபாண்டு உயர்ததிரணச் தசபால்லபா? அஃறைதிரணச் தசபால்லபா? என்று
முடிவுதசய்தல் இயலபாது. உதபாரைணமபாக, நதிலபா என்றை தசபால்ரல என்னை ததிரண என்று 
கூறைமுடியபாது.

‘நதிலபா ஆடினைபாள்’- என்றை ததபாடரில் உயர்ததிரணப் தபண்பபால் எனைலபாம்.
நதிலபா மரறைந்தது  -என்றை ததபாடரில் அஃறைதிரண ஒன்றைன் பபாற்தசபால்லபாகும்.

ஒரு தசபால்ரல ரவத்துக் தகபாண்டு என்னை ததிரண என்று குறைதிக்க முடியபாதது பபபான்பறை 
ஒரு தசபால்ரல ரவத்துக் தகபாண்டு என்னை பபால் என்று குறைதிக்க முடியபாது. சபான்றைபாக 
ரவரைம் என்றை தசபால்ரல எடுத்துக் தகபாண்டு என்னை பபால் என்று கூறைமுடியபாது. மபாறைபாக,
ரவரைம் ஆடினைபான் - என்றை ததபாடரில் ரவரைம் ஆண்பபால் தசபால் என்பதரனை அறைதியலபாம்.
ரவரைம் ஆடினைபாள் - என்றை ததபாடரில் ரவரைம் தபண்பபால் தசபால் என்பதரனை அறைதியலபாம்.
ரவரைம் வவிரல குரறைந்தது - என்றை ததபாடரில் ரவரைம் ஒன்றைன்பபால் தசபால் என்பதரனை 
அறைதியலபாம்.
எனைபவ, தசபால்லதிரனை வரகப்படுத்துவததில் தசபால்லதின் தபபாருளும், அச்தசபால்ல் 
வழங்கப்படுகதின்றை இடமும் முக்கதிய இடத்ரதப் தபறுகதின்றைனை. இதன் வபாயவிலபாக தசபால்லதின்
தபபாருரள அறைதிவவிப்பததில் ததபாடர் முக்கதிய இடம்தபறுகதின்றைது.

தபயரியலதில் தசபால்ரல வரகப்படுத்துதலதில் தசபால்லதின் தபபாருளும், அச்தசபால்லதின் 
வழங்குகதின்றை இடமும் முக்கதிய இடத்ததிரனைப் தபறுகதின்றைனை. இதன் பவின்னைர்ப் தபயரரைச் 
சட்டுப்தபயர், வவினைபாப்தபயர், ததபாழதிற்தபயர், வவிரனையபாலரணயும் தபயர், ஆகுதபயர், 
இயற்தபயர், சதிரனைப்தபயர், முரறைப்தபயர், நபாட்தபயர், ததிங்கட் தபயர், மரைப்தபயர், 
எண்ணப்தபயர் என்று பல தபயர்கரளக் குறைதிப்பவிடுகதிறைபார் ததபால்கபாப்பவியர். நதிரறைவபாக, 
தபயரியல் குறைதித்தபானை முழுரமயபானை தசய்ததியவிரனை அறைதிந்து தகபாள்வதற்கு அரிமபா பநபாக்கு 
தகபாண்டு முன் பவின் தசன்று பபார்ப்பரதப் பபபான்று பவற்றுரமயவியல், வவிரனையவியலுடன் 
ததபாடர்பு படுத்ததிப் பபார்க்கபவண்டும். தபயரியல் இயல் வவிளக்கத்ததிரனை ததபாடர்தமபாழதி 
சபார்ந்பத வவிளக்கதியுள்ளபார். தபயரியலதில் ததய்வச்சதிரலயபார் ஒரு தசபால்ரல ரவத்துக் 
தகபாண்டு இன்னை வரகச் தசபால் என்று கூறைமுடியபாது. அதரனை வபாக்கதியத்ததில் அரமயும் 
தபபாழுது அது எவ்வரகயபானை பபால் என்று அறைதியமுடியும். இதன் வபாயவிலபாக எல்லபாப் 
தபயர்ச் தசபாற்களும் பபால் கபாட்டபாது என்பது புலனைபாகதின்றைது. சதில தபயர்ச்தசபாற்கள் தபபாதுப் 
தபயர்ச்தசபாற்களபாகபவ அரமந்துள்ளனை. ததபால்கபாப்பவியம் தசபால்லததிகபாரைத்ததின் அததிகபாரை 
வவிளக்கத்ததில் குறைதிப்பவிட்டுள்ளது பபபால பரைக்க பலவவிடங்களளல் ததய்வச்சதிரலயபார் 
ததபாடரியல் சபார்ந்பத முழுரமயபாக அணகதியுள்ளபார் என்பது ததளளவுதபறுகதின்றைது.

துரணைநதின்றரவ
அகத்ததியலதிங்கம் ச - ததிரைபாவவிட தமபாழதிகள், மு.ப.1986, தமய்யப்பன்        பததிப்பகம், 
சதிதம்பரைம்.
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22. பண்ரடத் தமதிழரின் சூழலதியல் அறதிவு  -- க. தவள்ளளயங்கதிரி ,முரனைவர் பட்ட 
ஆய்வபாளர் ,தமதிழ் உயரைபாய்வுத்துரறை, அரைச கரலக்கல்லூரி (தன்னைபாட்சதி), பகபாயமுத்தூர் -

சூழலதில் மபாற்றைத்ரத ஏற்படுத்துபவனைபாக மனைளதன் அரமகதின்றைபான். அம் மபாற்றைத்ததின் 
வவிரளவுகரள எததிர்தகபாள்ளபவனும் அவபனை. தபான் சூழலதில் ஏற்படுத்ததிய மபாற்றைம் தன் 
வபாழ்வவியற் சூழலதின் இயல்பவிற்கு எததிரைபாக அல்லது தனைது சூழலதிற்குக் பகடுவவிரளவவிப்பதபாக
மபாறுவரதக் கண்ட அவன் ‘சூழல்’ என்பரதத் தனைளத்தன்ரமயுடன் கவனைளக்க முற்பட்டபான். 
அவனைது கவனைளப்பு தற்கபாலத்ததில் ‘சூழலதியல்’ எனும் தனைளத்துரறை உருவபாகக் கபாரைணமபாக 
அரமந்தது. சூழலதியல் குறைதித்த இந்த கவனைளப்பு மனைளதன் இயற்ரகயுடன் மபாறுபடபாத, ஒன்றைதி
இயங்கதிய கபாலத்ததிபலபய தமதிழனைளடம் இருந்து வந்துள்ளரமரய சங்க இலக்கதியங்கள் 
எடுத்துக்கபாட்டுகதின்றைனை.

உயவிரிவரகப்பபாடு
தனைது வபாழ்வவியற் சூழலதில் தன்ரனைச் சூழ்ந்துள்ள உயவிருள்ள மற்றும் உயவிரைற்றை அரனைத்துப்
தபபாருட்கரளப் பற்றைதியும் தபான் தபபாதுவபானை அறைதிவுரடயவனைபாக வவிளங்குவபத சூழலதியல் 
அறைதிவவின் முதற்படியபாகும். தனைது சூழலதில் என்தனைன்னை இருக்கதின்றைது? என்றை 
வவினைபாவவிற்கபானை வவிரடரய ஒரு குறைதிப்பவிட்ட சூழலதில் இயங்கும் அரனைத்து உயவிரினைங்களும்
அறைதிந்ததிருத்தல் பவண்டும். இததில் வவிலங்குகரளபநபாக்கும் தபபாழுது தனைது சூழலதில் 
இயங்கும் தபபாருட்களளல் இரவயவிவற்ரறை உண்ணபவண்டும்.  இவ்வுயவிரினைத்ரத 
இம்முரறையவில் தபாக்கதி அழதிக்கபவண்டும் என்னும் நதிரலயவில் துல்லதியமபானை 
அறைதிவுரடயனைவபாக வவிளங்குவரத அவற்றைதின் தசயல்பபாடுகள் நமக்கு உணர்த்துகதின்றைனை. 
மனைளதரனைப் தபபாருத்தமட்டில் அவ்வரகயவில் ததளளவபானை அறைதிவுரடயவனைபாக 
வவிளங்குகதின்றைபானைபா? என்பது பகள்வவியபாகபவ உள்ளது. பண்ரடத் தமதிழதினைம் தபான் 
இயங்கதிவரும் சூழல் பற்றைதிய தசறைதிவபானை அறைதிரவப் தபற்றைதிருந்தது என்பது 
ததபால்கபாப்பவியரின்

“ஒன்றைறைதி வதுபவ உற்றைறைதி வதுபவ
இரைண்டறைதி வதுபவ அததனைபாடு நபாபவ
மன்றைறைதி வதுபவ அவற்தறைபாடு மக்பக
நபான்கறைதி வதுபவ அவற்தறைபாடு கண்பண
ஐந்தறைதி வதுபவ அவற்தறைபாடு தசவவிபய
ஆறைறைதி வதுபவ அவற்தறைபாடு மனைபனை
பநரிததின் உணர்ந்பதபார் தநறைதிப்படுத் ததினைபரை”1

எனும் நூற்பபாவபான் வவிளங்கும். தன்ரனைச் சற்றைதியவியங்கும் உயவிரினைங்கரள அவற்றைதின் 
உணர்வவின்வழதி அறைதிகதின்றை அறைதிவவின் அடிப்பரடயவில் வரகப்படுத்ததியதுடன்
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“புல்லும் மரைனும் ஓரைறைதி வவினைபவ”2
“நந்தும் முரைளும் ஈரைறைதி வவினைபவ”3

எனை எவ்தவவ்வுயவிர் எவ்வரக அறைதிவுப்பகுப்பவினுள் அடங்கும் எனை அறைதிவவியல் 
அடிப்பரடயவில் வரகப்படுத்ததிய தபருரம உலகமபாந்தருள் பண்ரடத்தமதிழருக்பக 
உரியததன்றைபால் அது மதிரகயபாகபாது. உயவிர்கள் இன்னைளன்னைரவ என்று அறைதிந்ததிருந்ததுடன் 
அவற்றைதின் தன்ரமகரளயும் பவறுபடுத்ததி நன்கபாரைபாய்ந்ததிருந்த தமதிழர்கள் அவற்ரறை 
வரகப்படுத்ததியும் கண்டனைர் என்பதற்கு பமற்கூறைதிய ததபால்கபாப்பவிய அடிகள் சபான்றைபாக 
அரமகதின்றைனை.

உயவிரி உடற்கூறைதியல் அறைதிவு
தனைது சூழல்உயவிரிகள் பற்றைதிய ததளளவபானை அறைதிவுடன் அவ்வுயவிரிகளளன் உடற்கூறுபற்றைதியும் 
தசறைதிவபானை அறைதிவுரடயவர்களபாகப் பண்ரடத் தமதிழ் மக்கள் வவிளங்கதினைர்.

“புறைக்கபா ழனைபவ புல்தலனைப் படுபம”4
“அகக்கபா ழனைபவ மரைதமனைப் படுபம”5

எனும் ததபால்கபாப்பவிய நூற்பபாக்கள் இதற்குச் சபான்றைபாக அரமகதின்றைனை. இது பபபான்றை பல 
நூற்பபாக்கள் மரைபவியலதில் இடம் தபற்றைதிருப்பது குறைதிப்பவிடத்தக்கதபாகும்.

இன்று உழுந்ததிரனைக் கண்ணபால் பபார்த்தும் அறைதிந்ததிரைபாமல் உழுந்ததிட்டு ஆட்டிப் 
பதப்படுத்தப்பட்ட மபாவுப்தபபாட்டலங்கரள வபாங்கதி இட்டிலதியபாகவும் பதபாரசயபாகவும் 
சரமத்து உண்ணகதின்றை நகரைத்தபார் மற்றுமதின்றைதி அதரனை வவிரதத்து உழுது 
அதரனைக்தகபாண்டு பணம் பபார்க்கதின்றை உழவன் கூட ‘உழுந்து’ எனைப் தபயரைளவவில் மட்டுபம 
தசபால்கதின்றைபான். அது பற்றைதிய நுணக்கமபானை பபார்ரவ அவனைளடம் இல்ரல எனைலபாம். தபான் 
வபாழும் இயற்ரகச் சூழலதில் இருந்து வவிலகதிச் தசன்றைரமரயபய இது கபாட்டுகதின்றைது. 
ஆனைபால்  ஈரைபாயவிரைம் ஆண்டுகட்கு முன்பு தபாவரைங்களளன் தன்ரமயவிரனை நன்கு பவறுபடுத்ததி 
அறைதிந்ததிருந்த தமதிழ் மக்களுள் ஒருவரைபானை இளம்புல்லூர்க்கபாவவிததி என்னும் புலவர்

“……… மயவிர்க்கபாய் உழுந்ததின்”6

எனை உழுந்து என்பது மயவிர்கரளப் பபபான்று அரமயப்தபற்றை பமற்பரைப்ரப உரடயகபாய் 
எனைச் சட்டுவததிலதிருந்து அவர் உழுந்ததிரனை உற்றுபநபாக்கதிப் பவிறை கபாய்களுக்கும் உழுந்ததிற்கும்
இரடபயயபானை பவறுபபாட்ரட உணர்ந்து சட்டியுள்ளரம அறைதியவருகதின்றைது.

வண்டுகள் பல பறைப்பரத நபாம் பபார்த்துள்பளபாம். அவற்றைதின் உடலரமப்பு பற்றைதி நம் 
கவனைத்ரதச் தசலுத்ததிப் பபார்ப்பததில்ரல. தனைது சதிறைரகக்தகபாண்டு பறைக்கதின்றைது என்பது நபாம்
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பறைப்பவற்ரறைப் பற்றைதி தபபாதுவபாக அறைதிந்து ரவத்துள்ளதபாகும். ஆனைபால் அது 
பமற்புறைத்தரமந்த புறைச்சதிறைகுடன் அதற்குள் உட்புறைமபாக அரமந்த அகச்சதிறைரகயும் 
உரடயது என்பரத

“………. அஞ்சதிரறைத் தும்பவி”7

எனும் குறுந்ததபாரகப் பபாடலடி புலப்படுத்தும். ஒரு சதிற்றைதினைம் என்றைபாலும் அதரனை 
உற்றுபநபாக்கதி நன்கறைதிந்துதகபாள்ளும் தன்ரம பண்ரடத் தமதிழ் மக்களளடம் இருந்துள்ளது 
என்பரத, தங்கத்ரத உரரைத்து அதன் சத்தத் தன்ரமரயச் பசபாததிக்கும் கட்டரளக்கல்லதில் 
தபபான்ரனை உரரைப்பதபால் உண்டபானை பகபாடுகரளப் பபபான்று இரடயவிரடபய தபபான்னைளறைக் 
பகபாடுகரளயும் நவீலமணவிபபபான்றை வண்ணத்ரதயும் உரடய தும்பவிரயப் பற்றைதி

“கட்டரள யன்னை மணவிநதிறைத் தும்பவி”8  

எனை ஐங்குறுநூறு கூறுவததிலதிருந்து அறைதியமுடிகதின்றைது. தன் சூழலதில் தன்னுடன் 
இயங்கதிக்தகபாண்டிருக்கும் உயவிரினைங்கரள உற்றுபநபாக்கதி அவற்றைதின் உடற்கூறைதியரலத் 
ததளளவபாகப் பததிவுதசய்துள்ள தமதிழர்களளன் ததிறைரம பபபாற்றைத்தக்கதபாகும்.

சூழல் ததபாகுததியும் ததிரணப்பகுப்பும்
பண்ரடத் தமதிழரின் தசறைதிவபானை சூழலதியல் அறைதிவவின் தவளளப்பபாபட ததிரணப்பகுப்பபாகும். 
தபான் வபாழும் உலகப்பரைப்பவின் தன்ரமகரள பவறுபடுத்ததி ஆரைபாய்ந்தறைதிந்ததிருந்த தமதிழன் 
அவற்றைதின் புவவியவியல் தன்ரமயவின் அடிப்பரடயவில் ஒவ்தவபாரு பவறுபட்ட நதிலப்பரைப்ரபயும்
தனைளத்தன்ரமயுரடய ஒரு ததிரண எனைக்தகபாண்டு ஐந்ததிரணரய வரிரசப்படுத்ததினைர். 
உலகப்பரைப்பவில் உள்ள இந்நதிலவவியல் பவறுபபாடபானைது அரனைத்து நபாடுகளளலும் அரமந்துள்ள
ஒரு தபபாதுரமச் சூழல் எனைளனும் அதரனை வரகப்படுத்ததி பன்தனைடுங்கபாலத்ததிற்கு முன்பப 
பததிவு தசய்த இனைம் தமதிழதினைமபாகும். பண்ரடத் தமதிழன் வரகப்படுத்ததிய இத்ததிரண 
ஒவ்தவபான்றும் ஒரு தனைளத்த சூழல்ததபாகுததி (நுஉழளலளவநஅ)  ஆகும். இயற்ரகபயபாடு 
இரணந்ததிருந்த தமதிழன் தனைது சூழரலத் துல்லதியமபாக அறைதிந்து தபான் வபாழும் பரைப்பவின் 
தனைளத்தன்ரமரய சூழல் ததபாகுப்பவிரனைத் ததளளவபாக வரகப்படுத்த அவனுக்கு உதவவியது 
அவனைது சூழலதியல் அறைதிபவயபாகும்.

ததிரணரய ஐந்தபாய் வரகப்படுத்ததிய ஆததித்தமதிழன் அதரனை வரிரசப்படுத்தும் தபபாழுது 
குறைதிஞ்சதி,முல்ரல, மருதம், தநய்தல் எனும் நபான்ரகயும் முன்ரவத்து ‘நபானைளலம்’ எனைச் 
சட்டியும் எஞ்சதிய பபாரலரய ‘நடுவுநதிரலத்ததிரண’ எனைவும் சட்டுகதின்றைபான். தபான் வபாழும் 
சூழல் ததபாகுததிரய நன்கறைதிந்ததிருந்தமதிழன் தனைளத்தன்ரமயுடன் நதிரலத்ததிருந்த நதிரலயபானை 
சூழல் ததபாகுததிரய உற்றுபநபாக்கதி அதன் நதிரலத்தன்ரம கருததி பபாரல ஒழதிந்த நபான்கு 
நதிலத்ததிரனையும் ‘நபானைளலம்’ எனைப் பபாகுபடுத்ததினைபான். நதிரலயபானை நபான்கு நதிலங்களளற் ததிரிந்து 
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வளமதிருப்பவின் நபானைளலத்துள் ஒன்றைபாயும் வளமதின்றைதியவிருப்பவின் பபாரலயபாகவும் பதபான்றும் 
நதிரலயபானைததிலதிருந்து ததிரிந்து நதிரலயற்றைதபாக உருவபாவரத நடுவுநதிரலத் ததிரணதயனைக் 
கூறைதி ததிரணரய ஐந்தபாக இல்லபாமல் நபான்கபாக்கதினைர்.

தமதிழன் வரகப்பகுடுத்ததிய ததிரணகள் ஒவ்தவபான்றும் இயற்ரகபயயன்றைதி தசயற்ரகயன்று.
இயற்ரகயபாக இயல்பபாய் அரமந்த நதிலத்ரத அடிப்பரடயபாகக்தகபாண்டு தன் வபாழ்வவியரல
அரமத்துக் தகபாண்டபாபனை தவவிரை தன் வபாழ்க்ரகக்கு ஆதபாரைமபாக தபான் வபாழும் நதிலத்ததில் 
எந்ததவபாரு வரகயவிலும் பபாததிப்ரப ஏற்படுத்ததிவவில்ரல அல்லது மபாற்றைதியரமக்கவவில்ரல 
என்பது குறைதிப்பவிடத்தக்கதபாகும். ஒரு ததிரணயவில் ஏற்படும் பபாததிப்பு பவிறை ததிரணரயயும் 
பபாததிப்பதபாய் அரமயும். குறைதிஞ்சதி நதிலத்ததின் வவீழருவவி முல்ரலயவில் ஓடி மருத்ததில் பரைவவி 
வளப்படுத்ததி தநய்தல் நதிலத்ததில் கழதிமுகக் கபாடுகரள வபாழ்வவித்து கடலுள் அடங்குகதின்றைது. 
குறைதிஞ்சதியவில் பபபாததிய மரழ இல்ரலதயனைளல் இரவ நதிகழ்வதற்கு இடமதில்ரல என்பது 
தவளளப்பரட. குறைதிப்பவிட்ட சூழல் ததபாகுததியவில் பபாததிப்ரப ஏற்படுத்ததினைபால் அது அச்சூழல் 
ததபாகுததியவில் வபாழும் உயவிரினைங்களுக்குப் பபாததிப்ரப ஏற்படுத்துவதுடன் அதனுடன் 
இரணந்த அரனைத்ரதயும் பபாததிப்பவிற்குள்ளபாக்கும் என்பது தற்கபாலச் சூழலதியலபாளரின் 
கருத்து. பண்ரடத் தமதிழரின் தசயல்பபாடபானைது அவ்வபாறு அரமயவவில்ரல எனைலபாம்.

சூழல் பபணவிய தமதிழன்  
தற்கபாலத்து மனைளதன் தன் பபரைபாரசயபால் உற்பத்ததிப் தபருக்கத்ததிரனை மட்டுபம பநபாக்கமபாகக்
தகபாண்டு இயற்ரகரய வரரையரறையவின்றைதிச் சரைண்டியதன் வவிரளவபாக இயற்ரகச் சூழலதில் 
அரமந்த உயவிர்ப்பன்மயப் பரைவலதில் (biodiversity) இடம்தபற்றைதிருந்த பல சதிற்றைதினைங்கரள 
இல்லபாமற் தசய்துவவிட்டபான். பல்பவறு உயவிரினைங்களளன் வபாழதிடங்களளன் மமீது மனைளதன் 
தசலுத்ததிய ஆததிக்கம், தன் வசததிக்கபாக ஏற்படுத்ததிய சூழலதியல் எததிர்ச்தசயல்பபாடுகள் பவிறை 
உயவிரினை அழதிவவிற்குக் கபாரைணமபாக அரமந்தனை. பவிறை உயவிர்களுக்குப் பவிரைச்சரனை எனும் 
தபபாழுது அதுபற்றைதிய கருத்பத இல்லபாமல் பமன்பமலும் சூழலுடன் பமபாததிய மனைளதன் 
தன்னைளனைத்தததிற்பக தனைது தசயல்பபாடு குந்தகம் வவிரளவவிக்கதிறைது எனும் நதிரலயவில்தபான் 
சூழலதியல் பற்றைதிய கவனைளப்புபதரவ என்பரத உணர்ந்துள்ளபான். ஆனைபால் பண்ரடத் தமதிழன்
எக்கபாலத்ததிலும் தனைது சூழலுக்கு எததிரைபானைவனைபாய் அரமயவவில்ரல மபாறைபாகத் தன் சூழரலப்
பபணபவ தசய்துள்ளபான். தபான் பயனைரடய பவண்டி உயவிர்கபாக்கும் மருந்துப் தபபாருளபாகப் 
பயன்படுத்தும் தபபாழுததிலும் மரைத்ததிரனை அழதிக்கபாது பபாதுகபாத்துப் பபணபவண்டும் என்றை 
உயரிய சதிந்தரனை பண்ரடத் தமதிழனைளடம் இருந்தரத,

“மரைஞ்சபாம் மருந்துங் தகபாள்ளபார் மபாந்தர்”9

எனும் நற்றைதிரண அடி வவிளக்குகதிறைது. இது மனைளத சமுதபாயத்ததில் ‘மரைத்ரதக் தகபான்று 
மருந்து தகபாள்ளபார் உலபகபார்’ எனும் நவீததி நதிலவவியரதக் கூறுவதபாக அரமந்துள்ளது. சயநல
பநபாக்கதில் மரைங்கரள முடிந்தவரரை அழதித்துவவிட்டு உலக தவப்பமயமபாதலுக்கும் 
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மரழயவின்ரமக்கும் வருந்தும் தற்கபால மனைளதனுக்கு முன்னைர் இயற்ரகபபணவிய பண்ரடத் 
தமதிழன் உயர்ந்து நதிற்கதின்றைபான்.

வவிரனை முடித்து தரலவவிரயக்கபாணத் பதரில் வவிரரைந்து வரும் தரலவன் தன் 
பவட்ரகயபாற் பவிறைந்த பவகத்ததினைளரடபயயும் கடற்கரரை நண்டுகள் பதர்க்கபாலதில் சதிக்கதி 
வருந்தபாவண்ணம் கபாக்கும் தன்ரமரய,

“புணரி தபபாருத பூமண லரடகரரை
யபாழதிமருங்கதின் அலவன் ஓம்பவி
வலவன் வள்பபாய்ந் தூரை”10

எனும் பபாடலடிகள் கபாட்டுகதின்றைனை. அறுவரடக் கபாலத்ததில் தனைது வயலதில் உரறையும் 
சதிறுபறைரவகள் பபாதுகபாக்கப்படபவண்டும் எனும் உணர்வுடன் அறுவரடக்கு முன்பப 
அவற்ரறை தவளளபயற்றை பவண்டி தண்ணரம என்னும் பரறையரறைந்து அவற்ரறைத் தன் 
வயலதிலதிருந்து தவளளபயற்றைதிய பவின்பப அறுவரடரயத் ததபாடங்கதினைர் பண்ரடத் தமதிழர். 
தண்ணரமபயபாரச பகட்டுப் பயந்த பறைரவகள் பவறு பபாதுகபாப்பபானை இடம் 
தசன்றுரரைந்தனை.இதரனை,

“தவண்தணல் லரிஞர் தண்ணரம தவரீஇக்
கண்மடற் தகபாண்ட தவீந்பத னைளரியக்…”11

“அரறைக்கரும்பவி னைரிதநல்லதின்
இனைக் களமர் இரசதபருக”12

எனும் சங்கப்பபாடலடிகள் உணர்த்தும். இரவ உயவிர்ப்பன்ரமயப் பரைவலபாகதிய தன் சூழலதில் 
வபாழும் பல்லுயவிரிகரளயப் பபணம் சதிந்தரனை தமதிழனைளடத்ததில் இருந்தரமரயக் 
கபாட்டுகதின்றைனை.

முதற்தபபாருளும் கருப்தபபாருளும்
‘சூழலதியல்’ என்று பல்பவறு வல்லுநர்களபாலும் வரகப்படுத்ததிக் கூறைப்படுகதின்றை 
யபாவற்ரறையும் பண்ரடத் தமதிழன் முதற்தபபாருள், கருப்தபபாருள் என்றை இருநதிரலகளளல் 
வகுத்துக்கூறைதியுள்ளரம குறைதிப்பவிடத்தக்கதபாகும். இன்ரறைய சூழலதியல் வல்லுநர்கள் 
நதிலப்பரைப்பு, நவீர்ப்பரைப்பு அவற்ரறை ஆதபாரைமபாகக்தகபாண்ட இயற்ரக, அவற்ரறைச் சபார்ந்து 
வபாழ்கதின்றை உயவிரினைங்கள், கபாலநதிரல,அதன் இயக்கம், அததில் ஏற்படுகதின்றை பபாததிப்புகள், 
அவற்ரறைப் பபாதுகபாக்கும் முரறைகள் ஆகதியவற்ரறைபய ‘சூழலதியல்;;’ என்னும் 
தசபால்லபாட்சதியவில் முன்ரவக்கதின்றைனைர். இதரனை ஈரைபாயவிரைம் ஆண்டுகட்குமுன் நதிலமும் 
கபாலநதிரலயும் அடங்கதிய முதற்தபபாருளபாகவும், உயவிரினைங்கரளப் பற்றைதிக் கூறும் 
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கருப்தபபாருளபாகவும் கூறைதியவிருக்கதின்றைபான் தமதிழன். உணவு, வவிலங்கு, பறைரவ, ததபாழதில் 
பபபான்றைரவ சூழலதியலதில் தபரிதும் பபசப்படுகதின்றை அடிப்பரடயபானை வவிடயங்களபாகும். 
இதரனை,

“ததய்வம் உணபாபவ மபாமரைம் புட்பரறை
தசய்ததி யபாழதின் பகுததிதயபாடு….”13

எனும் ததபால்கபாப்பவிய நூற்பபாபவபாடு தபபாருத்ததிப் பபார்ப்பபபாமபானைபால் தற்கபாலச் சூழலதியலதின் 
அடிப்பரட வவிடயங்கரளத் ததபால்கபாப்பவியர் குறைதிப்பவிட்டிருப்பது வவிளங்கும்.

தனைது சூழலதில் நதிரலதபற்றைதிருந்த பல்வரக உயவிரிகள் அவற்றைதின் உடற்கூறைதியல் மற்றும் 
அரவ இயங்கும் முரறைரம பற்றைதிய அறைதிவு அவற்ரறைத்தபான் எவ்வரகயவிலும் ஊறு 
தசய்யபாது வபாழும் முரறைரம எனைப் பல்பவறு வரகயவிலும் சூழலதியல் அறைதிவுரடயவனைபாகப்
பண்ரடத் தமதிழன் வவிளங்கதியவிருக்கதின்றைபான் என்பரத அறைதியமுடிகதிறைது. ஆனைபால் தமதிழ்ச் 
சமுதபாயமும் இன்று பல்பவறு சூழலதியல் பவிரைச்சரனைகரள எததிர் தகபாண்டு வருகதிறைது. 
பண்ரடத் தமதிழர்களளன் ததிரணப்பகுப்பவிரனை நபாம் உணர்ந்து அதரனை தவளளக்தகபாண்டு 
தசன்றைதிருப்பவின் ரைபாச்சல் கபார்சனைளன் மரளயவில் ‘தமகௌனைவசந்தம்’ பதபான்றுவதற்கு 
இடமதில்லபாமல் இருந்ததிருக்கும். அரனைத்துச் சூழலதியரலயும் உள்ளடக்கதிய தமதிழனைளன் 
‘ததிரணயவியல்’ இன்று எங்பகபா ‘சூழலதியல்;’ எனும் உருப்தபற்று ஆங்கதிலநூற்களளன் 
தமபாழதிதபயர்ப்பபாய் தமதிழனைளன் முன்ரவக்கப்படுவரதயும் அவன் அரத அறைதியபாப் 
தபபாருளபாய் பநபாக்குவரதயும் எண்ணவிப் பபார்க்கும் தபபாழுது வவிந்ரதயுடன் பவதரனை 
தருவதபாகவும் அரமகதின்றைது. இதற்குக் கபாரைணம் தற்கபாலத் தமதிழன் பண்ரடத் தமதிழனைளன் 
சூழலதியல் அறைதிவவிரனை நவவீனை நபாகரிக வசததி மற்றும் அந்நதிய பமபாகத்ததின் கபாரைணமபாக 
இழந்ததுதபான்.
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- பபா.சதிவக்குமபார், பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், பகபாரவ – 

உளதமபாத்த கபாதலர்கள் களவு வபாழ்வவில் இருந்து ததிருமண வபாழ்வவில் இரணதல் பவண்டித்
தரலவனும் தரலவவியும் சற்றைத்தபார் யபாரும் அறைதியபாவண்ணம் வவீட்ரடவவிட்டு தவளளபயறைதிச்
தசல்லுதல் உடன்பபபாக்கு என்பர். இவ்வுடன்பபபாக்கதின் பபபாது, தரலவனும் தரலவவியும் 
தரலவவியவின் வவீட்டபார் சபார்ந்த சூழல், இயற்ரக சபார்ந்த சூழல் எனை இருவரக சூழல்களளன் 
தபாக்குதலுக்கு உட்படபவண்டியுள்ளது. இத்தபாக்குதலதில் தரலவவியவின் வவீட்டபார் நதிகழ்த்ததிய 
வன்முரறைப் பததிவுகரள தவளளப்படுத்துவரத பநபாக்கமபாகக் தகபாண்டு இவ்வபாய்வு 
பமற்தகபாள்ளப்படுகதிறைது.

உடன்பபபாக்கு
அலர், இற்தசறைதிப்பு, தநபாதுமலர் வரரைவு, வரரைவு தகபாடபாரம பபபான்றை இரடயூறுகள் 
ஏற்படும் தபபாழுது, பதபாழதியவின் உதவவியுடன் தரலவவியவின் உறைவவினைர் யபாரும் 
அறைதியபாவண்ணம் இல்லறைவபாழ்ரவ பமற்தகபாள்ளும் தபபாருட்டுத் தரலவவிரயத் தரலவன் 
தன்னுடன் அரழத்துச் தசல்வது உடன்பபபாக்கு எனைப்படும். அதபாவது, களவுவபாழ்வவில் 
ஈடுபட்டிருந்த தரலவனும் தரலவவியும் கற்பு வபாழ்ரவ (ததிருமணவபாழ்வு) 
பமற்தகபாள்ளுதல். இவ்வுடன்பபபாக்கு எல்லபாக் கபாலத்தும் நதிகழும். இதற்கு, “ஒருவழதித் 
தணத்தற்குப் பருவங் கூறைபார்” (அகப்தபபாருள் வவிளக்கம், நூ.40)  என்று அகப்தபபாருள் 
வவிளக்கம் சபான்று பகர்கதின்றைது.

சங்க இலக்கதியத்ததில் உடன்பபபாக்குக் குறைதித்த பபாடல்களபாக, நற்றைதிரணயவில் 21 பபாடல்களும், 
குறுந்ததபாரகயவில் 19 பபாடல்களும், ஐங்குறுநூற்றைதில் 40 பபாடல்களும், அகநபானூற்றைதில் 36 
பபாடல்களும், கலதித்ததபாரகயவில்  ஒரு பபாடலும்  எனை தமபாத்தம் 117 பபாடல்கள் உள்ளனை.

உடன்பபபாக்குச் தசன்றை தரலவவிரயத் பதடிச் தசவவிலதித்தபாய், நற்றைபாய் மற்றும் உறைவவினைர்கள்
(தந்ரத, தரமயன்) தசன்றைதபாக மட்டுபம பததிவுகள் கபாணப்படுகதின்றைனை. ‘பதபாழதி’ பதடிச் 
தசன்றைதபாகப் பததிவுகள் இல்ரல. உடன்பபபாக்குப் பபாடல்களளல் நற்றைபாய், தசவவிலதித்தபாயவின் 
கூற்றுகரள, மகரளப் பவிரிந்ததபால் வருந்துதல் (நற்.271:10-12), மகரள உடன் அரழத்துச் 
தசன்றை கபாரளயவிரனையும் அவன் தபாரயயும் ரவதல் (நற்.293:5-9), பவின் மகளளன் தசயரல 
வபாழ்த்துதல் (ஐங்.371:4-5) என்றை மன்று நதிரலகளளல் கபாணமுடிகதின்றைது.

தரலவவி வவிரும்பவிய தரலவனுடன் மணம் முடிக்கபாமல் மபாற்றைபானுக்கு மணம் முடிக்க 
அவளளன் தபாய் தந்ரதயர் ஏற்பபாடு தசய்து, மணவவிழபா தநருங்கும் பநரைத்ததில் தரலவனுடன்
உடன்பபபாக்குச் தசன்றைதரனை அகம்.221 ஆம் பபாடலதிலும், தரலவவி தன் தந்ரதயவின்      
தசல்வவளத்ரத நதிரனைக்கபாமல் ஒரு பச மட்டும் கட்டப்பட்டுள்ள வவீட்ரட உரடய ஏரழத் 
தரலவனுடன் உடன்பபபாக்குச் தசன்றைரத எண்ணவித் தபாய் வருந்துவதரனை அகம்.369 ஆம் 
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பபாடலும் தவளளப்படுத்துகதின்றைது.

உடன்பபபாக்கதில் வன்முரறை
தரலவனுடன் உடன்பபபாக்குச் தசல்ல தரலவவிரய உடன்படுத்தும் பதபாழதி, தரலவவியவின் 
தபாய் மற்றும் தரமயன்மபாரரைப் பற்றைதிக் கூறுமதிடத்ததில், அன்ரனைபடும் துன்பத்ததிரனையும், 
தரமயன்மபார்கள் படும் பகபாபத்ததிரனையும் கண்டு கவரலப்படபாமல் உடன்பபபாக்கதிரனை 
பமற்தகபாள்ளத் தரலவவிரயத் தூண்டுகதிறைபாள்.

“நதின்னைளனும் மடவள் நன்நதின் நயந்த
அன்ரனை அல்லல் தபாங்கதிநதின் ஐயர்
புலதிமருள் தசம்மல் பநபாக்கதி
வலதியபாய் இன்னுந் பதபாய்கநதின் முரலபய”    (அகம்.259:15-18)

என்றை பதபாழதி கூற்றைதிலதிருந்து தரலவவியவின் தரமயன்மபார்கள் புலதிரயப் பபபான்று அச்சத்ரத 
ஏற்படுத்தும் வன்தசயல்களளல் ஈடுபடுவர் என்பரத அறைதியலபாம்.

சதிறுவயது முதல் ஒன்றைபாக வவிரளயபாடிய ஒபரை ததருரவச் பசர்ந்த அல்லது ஊரரைச் 
பசர்ந்த தரலவனும் தரலவவியும் உடன்பபபாக்கு பமற்தகபாண்டரத குறுந்.229 ஆவது பபாடல் 
குறைதிப்பவிடுகதின்றைது. இப்பபாடலதில் உடன்பபபாக்குக்கபானை கபாரைணம் பற்றைதிய குறைதிப்புக் 
கபாணப்படவவில்ரல. சபாததி, தபபாருளபாதபாரை ஏற்றைத்தபாழ்வு, முன்பரக பபபான்றைரவ 
இவ்வுடன்பபபாக்கதிற்குக் கபாரைணமபாக இருந்ததிருக்கலபாம். தரலவவி தபான் வவிரும்பவிய 
தரலவனுடன் உடன்பபபாக்குச் தசன்றைபாலும் அவர்கரளத் ததபாடர்ந்து அவளளன் சற்றைத்தபார் 
பதடிவருதல் உண்டு.

தரலவவிரயத் பதடிச் தசன்றை தசவவிலதித்தபாய், தன்கபால்கள் நடக்க முடியபாமல் தளர்ந்தனை 
எனைவும், கண்கள் உற்று பநபாக்கதி பநபாக்கதி ஒளள மழுங்கதினை என்றும் புலம்புவதரனைக் குறுந். 
44 ஆம் பபாடல் வவிளக்குகதின்றைது.

உடன்பபபாக்கதில் தசன்றை தரலவவிரயத் பதடி அவளளன் சற்றைத்தபார் ததபாடர்ந்து பவின் 
வருவரதக் கண்ட தரலவன், தரலவவிரய அவர்களளடம் வவிட்டுச் தசல்வபான். இதரனை,

“பபபாக்கறைதி வுறுத்தல் வரைவறைதி வுறுத்தல்
நவீக்கம் இரைக்கதமபாடு மமீட்சதி தயன்றைபாங்கு
உடன்பபபாக் கதிரடயபீ தடபாருநபால் வரகத்பத”(அகப்தபபாருள் வவிளக்கம், நூ. 197)

என்று நம்பவியகப்தபபாருள் ‘உடன்பபபாக்கு இரடயபீடு’ பற்றைதிக் கூறுகதின்றைது. பமலும், 
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உடன்பபபாக்கதில் நபான்கு வரகயபானை இரடயபீடுகள் உள்ளததன்றும் அவற்றுள் தரலவவியவின் 
சற்றைத்தபார் தரலவவிரய மமீட்கச் தசல்லலும் உண்டு என்பரதயும் அறைதியலபாம்.

தரலவவியுடன் உடன்பபபாக்குச் தசல்ரகயவில் ஆறைரலக் கள்வர்கள் பபபான்றை பவிறைரைபால் 
துன்பம் வருகதின்றை தபபாழுது அதரனை எததிர்த்துப் பபபாரிடும் வல்லபாண்ரம தரலவன்  
தபற்றைதிருந்த பபபாததிலும் அவளளன் சற்றைத்தபார் வருகதின்றை தபபாழுது அவர்களுடன் பபபார் 
தசய்யபாது மரறைந்து நதிற்பதரனை,

“அமர்வரின் அஞ்பசன் தபயர்க்குதவன்
நுமர்வரின் மரறைகுதவன் மபாஅ பயபாபள”    (நற்.362:9-10)

என்றை பபாடல்வரிகள் வவிளக்குகதின்றைனை. ‘நுமர்வரின் மரறைகுதவன்’ என்பதற்குப் பவின்னைத்தூரைபார்,
“தபான் அவரரை அடும் ஆற்றைலுரடயனைபாயவினும் தரலவவி தன்னுள்ளத்து எம்தபருமபானுக்கு 
ஏபதனும் ஏதம் (துன்பம்) நதிகழும் தகபால்பலபா என்று ஏங்கதி இறைந்துபடுமபாதலதின், அதுகருததி 
நுமர்வரின் மரறைகுபவன் என்றைபான்” என்பபார். எனைபவ, தரலவவிரயத் பதடிவரும் அவளளன் 
சற்றைத்தபார் தரலவனைளன் மமீது வன்தபாக்குதல் நடத்துவர் என்பதரனை உணரைலபாம். 
இவ்வன்தபாக்குதலதில் தரலவன் இறைந்துபடுதலும் கூடும். எனைபவ, தரலவவி அதரனைக் 
கண்டு வருந்துவபாள் என்பதபால் தரலவவியவின் சற்றைத்தபாருடன் வன்முரறையவில் ஈடுபடபாமல் 
மரறைகுதவன் என்றைபான். மபாறைபாக, தரலவன் தரலவவியவின் சற்றைத்தபாருடன் சண்ரடயவிடும் 
தபபாழுது அவளளன் சற்றைத்தபார் யபாபரைனும் இறைந்துபடினும் தரலவவிக்குத் தன்மமீதுள்ள கபாதல் 
மபாறைதி தவறுப்புத் பதபான்றைலபாம்  என்பதபாலும் ‘நுமர்வரின் மரறைகுதவன்’ என்று 
கூறைதியவிருக்கலபாம்.

தரலவவியவின் உறைவவினைர்கள் அறைதியபாதபடித் தரலவன் மரறைவதற்கு இடம் தகபாடுத்த 
குன்றைதிரனைத் தரலவவி வபாழ்த்ததியதரனை, ஐங். 312ஆம் பபாடலதின் வழதி அறைதியலபாம். தரலவன்
தபாக்குதல் நடத்தபாமல் மரறைந்ததிருந்தபாலும் தரலவவியவின் சற்றைத்தபார் உடன்பபபாக்கதில் 
இரடமறைதித்து தபாக்குதல் உண்டு.

“கரடயழதிய நவீண்டகன்றை கண்ணபாரளக் கபாரள
பரடதயபாடும் தகபாண்டு தபயர்வபாரனைச் சற்றைம்
இரடதநறைதித் தபாக்குற்றை பதய்ப்ப…..”        (பரி.11:46-48)

என்றை பரிபபாடலதில் வருகதின்றை உவரம வபாயவிலபாகத் தரலவவியவின் சற்றைத்தபார் தரலவனுடன்
நதிகழ்த்ததிய வன்முரறையவிரனைக் கபாணமுடிகதின்றைது. தற்கபாலத்ததிலும் இவ்வபாறு உடன்பபபாக்கு 
பமற்தகபாண்ட கபாதலர்கரளப் பவின்ததபாடர்ந்து தசன்று தபாக்குதல் நடத்துவது ததபாடர்ந்து 
நரடதபற்றுக் தகபாண்படதபான் உள்ளது. இருபவறுபட்ட சபாததியவில் உள்ளவர்கள் கபாதல் 
தகபாண்டு உடன்பபபாக்கு பமற்தகபாண்டு மணம் முடித்தபால் அது சபாததிக்கலவரைமபாக 
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தவடிக்கதிறைது. இதனைபால் பலர் தம் உயவிரரை இழக்கதின்றைனைர்.

சட்டங்கள் கடுரமயபாக உள்ள இக்கபாலத்ததிபலபய உடன்பபபாக்கதினைபால் எழும் 
வன்முரறையவின் தவீவவிரைம் நம்ரம அஞ்சச் தசய்கதின்றைததனைளல், சங்க கபாலத்ததில் எத்தரகய 
தகபாடுரமயபானை வன்தசயல்கள் நடந்பதறைதியவிருக்கும் என்பதரனை ஊகதித்து உணரைலபாம். 
இதரனைத் ததபால்கபாப்பவியர்,

“தகபாண்டுதரலக் கழதிதலும், பவிரிந்துஅவன் இரைங்கலும்,
உண்தடனை தமபாழதிப ஓரிடத் தபானை.”    (ததபால். நூ. 961)

என்பபார். தரலவவி வவீட்ரடவவிட்டுப் பவிரிந்து தசல்வது ஒரு பவிரிவு எனைவும், பபாரலவழதியவில் 
தரலவவியவின் சற்றைத்ததினைர் அவரளக் ரகப்பற்றைதிச் தசல்லும் பபபாது தரலவவிரயத் 
தரலவன் பவிரிவது மற்தறைபாரு பவிரிவு என்றும் குறைதிப்பவிடுவர். உடன்பபபாக்கதில் வன்முரறை 
நதிகழும் என்பது இங்கு  மரறைமுகமபாகச் சட்டிக் கபாட்டப்பட்டுள்ளது.

“களவு இருவழதிகளபால் கற்பு மணம் எய்தும். ஒன்று; அறைத்ததபாடு நதிரல; பவிறைதிததபான்று; 
உடன்பபபாக்கு. முன்னைது தமன்முரறை; பவின்னைது வன்முரறை. எனைளனும், அன்ரறைய 
சமகத்ததில் உடன்பபபாக்ரக மறுத்தலும் இல்ரல; ‘மறு’ எனை ஒறுத்தலும் இல்ரல” என்று 
க.ப. அறைவபாணனும் (க.ப. அறைவபாணன்:2002:129) இதரனை தமன்ரமயபானை வன்முரறை என்று 
து. சதிவரைபாஜஸும் (து.சதிவரைபாஜ்:1994:41) குறைதிப்பவிடுகதின்றைனைர். உடன் பபபாக்ரக வன்முரறை என்று 
கூறுவது ஏற்புரடயதபாக இல்ரல. இதரனைபய கவவிப்பபரைரைச ரவரைமுத்து, “உங்கள் 
உடல்வழதிபய வந்தபாலும் பவிள்ரளகளளன் உடல்கள் உங்களுக்குச் தசபாந்தமதில்ரல. 
பவிள்ரளகள் வயதுக்கு வந்தவுடபனைபய தபற்பறைபாருக்குத் துறைவு மனைப்பபான்ரம வந்துவவிட 
பவண்டும். அன்பு என்பது கூட ஒருவரக ஆததிக்கம் தபான். அந்த ஆததிக்கத்ரத இழந்த 
ஆதங்கம் தபான் உங்கரள அழுத்துகதிறைது. அவள் முடிவு சரியபாகவும் இருக்கலபாம். நரட 
கற்றுத் தருவபத தபற்பறைபார் கடரம; சபாரலகள் அவரைவர் உரிரம” 
(ரவரைமுத்து:2008:76)என்பபார். தரலவவி தபான் வவிரும்பவிய தரலவனுடன் தசல்வது 
வன்முரறையபாகபாது. தரலவவியவின் தபற்பறைபார் சரைவழதியவில் தரலவரனைத் தபாக்கதித் 
தரலவவிரயக் ரகப்பற்றைதிக் தகபாண்டுவருவது தபான் வன்முரறை. “அகத்ததில் பபாரல என்னும் 
ததிரண (தபற்பறைபார் அறைதியபாமல்) வவிரும்பும் தபண்ரணக் கடத்ததிச் தசல்லுதபலயபாம்; இதரனை
அடுத்துத் தரலவனுக்கும் தரலவவியவின் உறைவவினைர்களுக்கும் சச்சரைவு நதிகழும். இச்சச்சரைவு 
தபரிய பபபாரைபாகவும் மபாறைலபாம்” என்று சப்பவிரைமண்யன் (ந.சப்பவிரைமண்யன்: 2010:170) கூறுகதிறைபார்.

முடிவபாக, தரலவவியவின் வவீட்டபார் தரலவவியவின் கபாதரல ஏற்கபாத சூழலுக்குக் கபாரைணமபாக 
தபபாருளபாதபாரை ஏற்றைத்தபாழ்வு, குலப் பபாகுபபாடு, முன்பரக பபபான்றைரவ இருந்துள்ளது. 
எனைபவ, உடன்பபபாக்கதின் பபபாது கபாதலர்கரளப் பவிரித்து தரலவரனைத் தபாக்கும் 
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வன்முரறைகள் நதிகழ்த்தப் தபற்றுள்ளனை என்பரத அறைதியமுடிகதிறைது.

பயன்பட்ட நூல்கள
1.    ஔரவ ச. துரரைசபாமதிப்பவிள்ரள, (உ.ஆ.), ஐங்குறுநூறு  அண்ணபாமரலப் 
பல்கரலக்கழகம்
2.    கபா.ரைபா. பகபாவவிந்தரைபாச முதலதியபார் (உ.ஆ) அகப்தபபாருள் வவிளக்கம், கழக தவளளயபீடு
3.    க.ப. அறைவபாணன், அற்ரறைநபாட்கபாதலும் வவீரைமும், தமய்யப்பன் தமதிழபாய்வகம்
4.    ச.பவ. சப்பவிரைமணவியன், (உ.ஆ.), ததபால். நூ. 961,தமய்யப்பன் பததிப்பகம்
5.    து. சதிவரைபாஜ், சங்க இலக்கதியத்ததில் உளவவியல், சதிவம் பததிப்பகம்
6.    ந. சப்பவிரைமண்யன், சங்ககபால வபாழ்வவியல்,நதியூதசஞ்சரி புக்ஹெவுஸ்
7.    தபபா.பவ. பசபாமசந்தரைனைபார், (உ.ஆ.), குறுந்ததபாரக, கழக தவளளயபீடு
8.    ந.மு. பவங்கடசபாமதி நபாட்டபார், ரைபா. பவங்கடபாசலம் பவிள்ரள.    அகநபானூறு, கழக 
தவளளயபீடு
9.    நச்சதினைபார்கதினைளயர், (உ.ஆ.), கலதித்ததபாரக, கழக தவளளயபீடு
10.    தபபா.பவ. பசபாமசந்தரைனைபார், பரிபபாடல், கழக தவளளயபீடு
11.    பவின்னைத்தூர் நபாரைபாயணசபாமதி ஐயர், நற்றைதிரண, கழக தவளளயபீடு
12.     ரவரைமுத்து, பபாற்கடல், சூர்யபா இலக்கதியம்

sivasivatamil@gmail.com

பததிவுகள் , ஜனைவரி 22. 2016

 பததிவுகள் ©  2020



206                            பததிவுகள் 27 ஆய்வுக் கட்டுரரைகள்

24. சங்க கதொலத்ததில் புலம் தபயர்வு  -  பபா.சதிவக்குமபார், பபாரைததியபார் பல்கரலக்கழகம், 
பகபாரவ – 

மக்கள் ததபான்று ததபாட்டு தங்கள் வசதித்து வந்த இடத்ரத வவிட்டு பவறு இடத்ததிற்கு இடம் 
தபயர்ந்து தசல்லுதல் புலம் தபயர்வு எனைப்படும். இயற்ரக பபரிடர்களபாபலபா, மனைளதனைபால் 
பதபாற்றுவவிக்கப்படுகதின்றை பபபார் முதலபானை தசயற்ரகப் பபரிடர்களபாபலபா, தங்களுக்கு 
(மக்களுக்கு) வபாழக்கூடிய சூழல் நதிலவபாத தபபாழுபதபா, உயவிர்க்கும் உரடரமக்கும் பபாததிப்பு 
ஏற்படும் தபபாழுபதபா, மக்கள் தங்கள் வசதித்த புலங்கரள வவிட்டு பவறு இடத்ததிற்குச் 
தசல்கதின்றைனைர். தற்கபாலத்ததில் இந்ததியபாவவின் அண்ரட நபாடபானை இலங்ரகயவில் 
சதிங்களவர்களுக்கும் வவிடுதரலப்புலதிகளுக்கும் இரடபய நரடப்தபற்றை பபபாரின்பபபாது பல 
இலட்சம் தமதிழ் மக்கள் தங்களளன் நபாட்ரட வவிட்டு பல நபாடுகளுக்குப் புலம் 
தபயர்ந்துள்ளனைர். இரவ பபபான்றை புலம் தபயர்வு சங்ககபாலத் தமதிழகத்ததில் நதிகழ்ந்ததிருப்பரத
தவளளக்தகபாணர்வதபாக இவ்வபாய்வுக் கட்டுரரை அரமகதிறைது. சங்க கபாலத்ததில் புலம் தபயர்வு 
சங்ககபால  மக்களளன் புலம் தபயர்வபானைது, இயற்ரகப் பபரிடர், ஆறைரலக் கள்வரைபால் 
உயவிர்க்கும் உரடரமக்கும் ஏற்பட்ட பபாததிப்பு, அரைசபாததிக்கப் பபபாரைபால் ஏற்பட்ட அழதிவுகள் 
பபபான்றைவற்றைதின் பபபாது பமற்தகபாள்ளப்பட்டுள்ளரதக் கபாணமுடிகதிறைது.

இயற்ரகப் பபரிடரைபால்  புலம் தபயர்ந்த மக்கள்
நதிலம், தநருப்பு, கபாற்று, நவீர், ஆகபாயம் ஆகதிய பஞ்ச பூதங்கள் தன் நதிரலயவிலதிருந்து ததிரியும் 
தபபாழுது இயற்ரகப் பபரிடர் ஏற்படுகதின்றைது. ததபாடர்ந்து தபய்யும் தபருமரழயபால் 
உருவபானை தவள்ளத்ததினைபால் தம் கபால்நரடகள் மற்றும் தமக்கு ஏற்படும் துன்பத்ததிரனைக் 
கண்டு அஞ்சதிய பகபாவலர்கள் தங்கள் பழகதிய நதிலத்ரத வவிட்டு, பவறைதிடம் பநபாக்கதிப் புலம் 
தபயர்ந்து தசன்றுள்ளனைர். அவ்வபாறு தசல்லும் தபபாழுது தங்கள் நதிலத்ரத வவிட்டுப் பவிரிய 
மனைமதின்றைதி உள்ளம் கலங்கதியரத,

“புலம்தபயர் புலம்தபபாடு கலங்கதி”                                             (தநடுநல். 
5)

என்றை தநடுநல்வபாரட வரி புலப்படுத்துகதிறைது. இவ்வபாறு இயற்ரகப் பபரிடர் ஏற்படும் 
சூழல்களளல் சங்ககபால மக்கள் புலம் தபயர்ந்துள்ளனைர். ஆறைரலக் கள்வரைபால் ஏற்பட்ட 
அழதிவுக்கு அஞ்சதி புலம் தபயர்ந்த மக்கள் ஆறைரலக் கள்வர்கள் வழதிப்பபபாவபாரரைக் தகபான்று 
தபபாருள் தகபாள்வபதபாடு மட்டுமன்றைதி ஆயர் புலத்ததிற்குச் தசன்று ஆநதிரரைகரளயும் 
களவபாடிச் தசன்றுள்ளனைர். தவீக்தகபாள்ளளரயயும் நவீண்டு ததிரைண்ட அம்புகரளயும் ரகயவிற் 
தகபாண்டவரைபாய், இரைவு பநரைத்ததில் ஆயர்களளன் ஊரினுள் புகுந்து, அவர்கரளத் தபாக்கதி 
அழதித்து, அங்கதிருந்த ஆநதிரரைகரளக் கவர்ந்து வருகதின்றைதபபாழுது, எழுந்த ஆரைவபாரை ஒலதி 
தகபாடிய சரைவழதி எங்கும் மபாறைதிமபாறைதி ஒலதித்தது என்பதரனை, அகம். 239ஆம் பபாடல் வழதி 
அறைதியமுடிகதிறைது. இரைவவில் யபாரும் அறைதியபாமல் ஆநதிரரை கவர்ந்து வருகதின்றைபபபாது, அரத 
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அறைதிந்த ஆயர்கள் அரனைவரும் ஒன்றைபாகச் பசர்ந்து, ஆரைவபாரைத்துடன் அக்கள்வரின் பவின்பனை 
ஓடிச்தசன்று பசக்கரள மமீட்கும் நடவடிக்ரகயவில் ஈடுபட்டிருந்தரத,

“அத்தக் கள்வர் ஆததபாழு அறுத்ததனைப்
பவிற்படு பூசலதின் வழதிவழதி பயபாடி”                                (அகம்.7:14-15)

என்றை பபாடலதின் வழதி அறைதியலபாம். இவ்வபாநதிரரை கவர்தல் மற்றும் மமீட்டலதின் பபபாது 
ஆயருக்கும் அந்தக் கள்வருக்குமதிரடபய வன்முரறை நதிகழ்ந்துள்ளரத உணரைமுடிகதிறைது. 
இக்கள்வரின் பரகக்கு அஞ்சதிய மக்கள், தங்கள் வபாழ்ந்ததிருந்த இடத்ரத வவிட்டு பவறு 
இடம் பநபாக்கதி புலம் தபயர்ந்து பபபாயவினைர். அதனைபால் முன்பு ஊர் இருந்த இடத்ததில் பபீர்க்கங் 
தகபாடிகள் படர்ந்து பபாழ்பட்டு பபபாயவிருந்தரத அகம். 167ஆம் பபாடல் கபாட்டுகதின்றைது. வணவிகச்
சபாத்துகள் வரைபாத தபபாழுது ஊரினுள் புகுந்து மக்கரளத் தபாக்கதியும் அவர்களளன் 
உரடரமகரளக் ரகப்பற்றைதிக் தகபாண்டும் பபபாயவிருக்க பவண்டும். எனைபவதபான் 
அவ்வூரிலுள்ள மக்கள் எல்லபாம் பவறு இடம் பநபாக்கதிப் புலம்தபயர்ந்ததிருக்க பவண்டும் 
எனைக் கருதலபாம். ஆறைரலக் கள்வரினை மறைவர்களளன் வன்முரறைக்கஞ்சதி மக்கள் 
புலம்தபயர்ந்தரத,

“………………………... மறைவர்
பல்லூழ் புக்குப் பயனைளரரை கவரைக்
தகபாழுங்குடி பபபாகதிய தபரும்பபாழ் மன்றைத்து”           (அகம்.377:4-6)

என்பததிலதிருந்து அறைதியலபாம். மறைவர்கள் ஊரினுள் புகுந்து பசக்கூட்டங்கரளக் களவபாடிச் 
தசல்லுகதிறைபபபாது  மறைவர் - ஆயர் இரடபய வன்முரறை எழுகதிறைது. ஆயர்களளன் 
தசல்வமபானை கபால்நரடகள்  தகபாள்ரளயவிடப்படுதபலபாடு ஆறைரலக் கள்வர்களபால் 
ஆயர்களளன் உயவிர்க்கும் பபாததிப்பு ஏற்படுகதின்றைது. எனைபவ, வளமதிக்க ஊரில் வசதித்து வந்த 
மக்கள் (ஆயர்கள்) தங்களது தசபாந்த இடத்ரத வவிட்டு வவிலகதி பவறுபுலம் தபயர்ந்து 
தசன்றைனைர். அதனைபால், அவ்வூரிலதிருந்த மன்றைங்கள் பபாழரடந்து வவிட்டரமரயயும் 
அறைதியமுடிகதிறைது. அரைசபாததிக்கப் பபபாரைபால் ஏற்படும் அழதிவுகளுக்கு அஞ்சதி  புலம் தபயர்ந்த 
மக்கள் அரைசர்கள் தங்களளன் ஆததிக்கத்ரத நதிரலநதிறுத்துதல் பவண்டி நதிகழ்த்ததிய பபபாரினைபால்
பபாததிப்பரடந்த மக்கள் தபாம் வபாழ்ந்த இடத்ரத வவிட்டு பவறைதிடம் பநபாக்கதி 
புலம்தபயர்ந்துள்ளனைர் என்பதற்கு சபான்றுகள் கதிரடத்துள்ளனை. பவந்தர், பவளளர் 
முதலபாபனைபார் தபருஞ்பசரைலதிரும்தபபாரறையவின் ஆததிக்கத்ரத ஏற்று ககீழ் பணவிந்து 
நடக்கவவில்ரலயபானைபால் வளமதிக்க மருதநதிலத்ரத வவிட்டு வரைகும் தகபாள்ளும் வவிரளயும் 
வன்புலத்ததிற்குச் தசல்ல பவண்டும் என்று கூறுவதரனை,

“ பவந்தரும் பவளளரும் பவிறைரும் ககீழ்ப்பணவிந்து
நதின்வழதிப் படபாஅ ரைபாயவி தனைன்மதிக்(கு)
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……………………………………………
……………………………………………
பபாடல் சபான்றை ரவப்பவின்
நபாடுட னைபாடல் யபாவண தவர்க்பக”                       (ப.ப. 75:4-14)

என்றை பபாடலதின் வழதி அறைதியமுடிகதிறைது.

பததிற்றுப்பத்ததில் இரைண்டபாம் பத்ததின் பபாட்டுரடத் தரலவனைபானை இமயவரைம்பன் 
தநடுஞ்பசரைலபாதனைளன் ஆததிக்கப் பபபார் கபாரைணமபாகப் பரக மன்னைனைளன் நபாட்டிலுள்ள மக்கள் 
தங்கள் தசபாந்த இடங்கரள வவிட்டு தவளளபயறைதிச் தசன்றுவவிட்டனைர். மருதநதில வளங்கபளபாடு
சதிறைப்புற்றைதிருந்த பரகவரின் நதிலங்கள் மறுசகீரைரமப்பு தசய்தபால்கூட சகீரைபாக்க முடியபாத 
அளவவிற்கு பபாழ்பட்டுப் பபபாயவிருந்தனை. இதரனைப் பததிற்றுப்பத்துப் பபாடல் 19:16-27 
எடுத்ததியம்புகதின்றைது. நவீர்நதிரலகளளதலல்லபாம் தபாமரரைகளும் ஆம்பல்களும் மலர்ந்து, 
தநல்வயல்களளல் தநய்தல் மலர்ந்து, வளமதிக்க வயல்கரளயும் கரும்புகரளயும் 
தகபாண்டிருந்த ஊரைபானைது தநடுஞ்பசரைலபாதனைளன் பரடதயடுப்பவிற்குப்பவின் ஊரிலுள்ள 
மக்கதளல்லபாம் உயவிருக்குப் பயந்து தம் ஆநதிரரைகரளயும் கலப்ரபகரளயும் வவிட்டு வவிட்டு 
பவற்று இடத்ததிற்குப் புலம் தபயர்வு பமற்தகபாள்ளுமளவவிற்கு அரைசபாததிக்க பபபார் 
இருந்துள்ளரமரயக் கபாணமுடிகதின்றைது.

பவந்தர்களளன் பரடதயடுப்பவிற்கு அஞ்சதி ஊரில் உள்ள மக்கள் அரனைவரும் தம் 
ஊரரைவவிட்டு பவறைதிடம் தசன்றுவவிட்டதபால் ஊர் பபாழரடந்துள்ள நதிரலயவிரனை,

“…………………………… வவிறைற்பபபார்
தவஞ்சதினை பவந்தன் பரகயரலக் கலங்கதி
வபாழ்பவபார் பபபாகதிய பபரூர்ப்
பபாழ்கபாத் ததிருந்த தனைளமகன் பபபான்பறை”                             (நற்.153:7-10)

என்றை நற்றைதிரணப் பபாடலடிகள் வவிளக்குகதின்றைனை. பரக மன்னைர்கள் பரடதயடுத்து வந்து 
நபாட்டிலுள்ள வளங்கள் அரனைத்ரதயும் கவர்ந்து, அழதித்துப் பபபானைதபால் அங்கு மக்கள் 
வபாழும் தகுததியவின்றைதி பவறைதிடம் தசன்றுவவிட்டதபால், பபாழ்நதிலத்ததில் தபாபனை வவிரளந்து உததிர்ந்த
தநற்கததிர்கரளப் தபற்றை ஆண்புறைபா தன் தபரடக்குக் தகபாடுக்கும் கபாட்சதியவிரனை,

“………………………………… மன்னைர்
முரனைகவர் முதுபபாழ் உகுதநற் தபறூஉம்”              (நற்.384:4-5)

என்பதன் மலம் அறைதியமுடிகதிறைது. பமலும்,
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“முரனைபுலம் தபயர்த்த புல்தலன் மன்றைத்துப்
தபயலுறை தநகதிழ்ந்து தவயவிலுறைச் சபாஅய்
வவிரனையழதி பபாரவயவின் உலறைதி
மரனைதயபாழதிந் ததிருத்தல் வல்லு பவபார்க்பக”                 (அகம்.157:11-14)

என்றை பபாடலதின் வழதி அரைசபாததிக்கத்தபால் நரடதபற்றை பபபாரினைபால் மக்கள் தங்கள் 
வபாழ்வவிடங்கரள வவிட்டு புலம்தபயர்ந்து தசன்றைரமரயயும் அதனைபால் ஊர் பபாழ்பட்டு ஊர்ப் 
தபபாதுமன்றைத்ததிபல உள்ள பபாரவ தன் அழரக இழந்துள்ளதும் ததரியவருகதிறைது. பசபாழன் 
நலங்கதிள்ளளயவின் அரைசபாததிக்கத்ததிற்கு பயந்து, பரகவர்கள் பசவல் துயவில் எழுப்பும் 
ததிரனைப்புனைக் கபாட்டிற்குப் புலம்தபயர்ந்து தசன்றைரமரய,

“வட்ட வரிய தசம்தபபாறைதிச் பசவல்
ஏனைல் கபாப்பபபா ருணர்த்ததிய கூஉம்
கபானைத் பதபார்நதின் தறைவ்வர்………”                                 (புறைம்.28:8-10)

என்றை பபாடலதின் மலம் அறைதியலபாம். மக்கள் தங்களளன் வபாழ்வவிடத்ரத வவிட்டு நவீங்கதி 
கபாட்டிற்குள் புலம் தபயருமளவவிற்கு நலங்கதிள்ளளயவின் அரைசபாததிக்கப் பபபார் இருந்துள்ளரதபய
இப்பபாடல் புலப்படுத்துகதின்றைது.

பமற்கண்ட கருத்துகளளன் அடிப்பரடயவில், இயற்ரகப் பபரிடர் ஏற்பட்ட சூழல், ஆறைரலக் 
கள்வரின் வன்முரறைக்கஞ்சதிய சூழல், அரைசர்கள் தங்களளன் ஆததிக்கத்ரத பவிறை பவந்தர், 
மன்னைர் முதலபாபனைபார் ஏற்க மறுக்கும் பபபாது பபபார் பமற்தகபாண்டு பரகநபாட்டு மக்களளன் 
தபபாருட்கரளக் தகபாள்ரளயவிடுதல், நவீர், நதில வளங்கரள அழதித்ததபாழதித்தல் பபபான்றை 
வன்முரறைரயக் கட்டவவிழ்த்துவவிட்டுள்ளனைர். இவ்வன்முரறைக்கு அஞ்சதிய சூழல்களளல் 
தங்கள் வபாழ்ந்த வளமதிக்க ஊரிரனையும் தம் தசல்வமபானை கபால்நரடகள் 
முதலபாயவினைவற்ரறையும் துறைந்து பவற்றுப்புலம் பநபாக்கதிப் புலம்தபயரும் அவலநதிரலக்குச் 
சங்ககபால மக்கள்  ஆளபாகதியுள்ளரதக் கபாணமுடிகதின்றைது.

துரணை நதின்ற நூல்கள
1.    அகநபானூறு, கழகதவளளயபீடு, 2008, 2009
2.    நற்றைதிரண, கழகதவளளயபீடு, 2007
3.    பத்துப்பபாட்டு பகுததி-2, கழகதவளளயபீடு, 2008
4.    பததிற்றுப்பத்து, பூம்புகபார் பததிப்பகம், 2010
5.    புறைநபானூறு, கழகதவளளயபீடு, 2007
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25. இலத்ததிரைனைளியற் சூழலதில் புகலதிடச் சதிற்றதிதழ்கள - ச. குபணஸ்வரைன் -

1.0 அறைதிமுகம்
புகலதிடச் சதிற்றைதிதழ்கள் கடந்த 1983 இன் பவின்னைர் ஈழத்தமதிழர் புகலரடந்த நபாடுகளளல் 
இருந்து தவளளவந்துள்ளனை. ஏறைத்தபாழ 150 ற்கும் பமற்பட்ட இதழ்கள் இதுகபாலவரரையும் 
பமற்கு ஐபரைபாப்பவிய நபாடுகளளல் இருந்தும் வட அதமரிக்கபா மற்றும் அவுஸ்ததிபரைலதியபாவவில் 
இருந்தும் தவளளவந்துள்ளனை. 90 களளன் பவிற்பகுததியவில் இருந்து இலத்ததிரைனைளயற் சூழரல 
தமதிழ்ப் பரடப்புலகு தமது எழுத்துக்களுக்குப் பயன்படுத்தத் ததபாடங்கதியது. இந்நதிரலயவில் 
புகலதிடச் சதிற்றைதிதழ்ச் தசயற்பபாட்ரட பநபாக்குவபத இக்கட்டுரரையவின் பணவியபாக அரமகதின்றைது.

2.0 இலத்ததிரைனைளயற் சூழலதில் சதிற்றைதிதழ்கள்
கரல இலக்கதியம் சபார்ந்து தவளளவரும் இதழ்கரள இலக்கதியச் சதிற்றைதிதழ்கள் (Little Magazines) 
என்று அரழப்பர். 1914 இல் அதமரிக்கபாவவில் தவளளயபாகதிய The Little Review என்றை இதழுடன் 
சதிற்றைதிதழ் என்றை தசபாற்பவிரைபயபாகம் வழக்கத்ததிற்கு வருகதிறைது. (தமதிழகத்ததில் 1933 இல் 
தவளளவந்த ‘மணவிக்தகபாடி’யும்> ஈழத்ததில் 1946 ஜனைவரி தவளளவந்த ‘பபாரைததி’ யும் முதல் 
இதழ்களபாக தவளளவந்தபபபாததிலும்) தமதிழதில் 1959 இல் பதபாற்றைங்தகபாண்ட ‘எழுத்து’ இதபழ 
முதல் இலக்கதியச் சதிற்றைதிதழபாக அரமகதின்றைது. ஈழத்ததில் 1946 இல் தவளளவந்த 
மறுமலர்ச்சதியும்> புகலதிடத்ததில் 1985 இல் பமற்கு பஜர்மனைளயவில் இருந்து தவளளவந்த 
தூண்டிலும் முதலதில் தவளளவந்த இலக்கதியச் சதிற்றைதிதழ்களபாக அரமந்துள்ளனை. சதிற்றைதிதழ் 
என்பதற்கு

“கவவிரதகள் புரனைகரதகள் வவிமர்சனைக் கட்டுரரைகள் முதலதியவற்ரறை உள்ளடக்கமபாகக் 
தகபாண்டு குரறைந்த எண்ணவிக்ரகப் பவிரைததிகரள தவளளயவிடும் இதழ்கள். நவீடித்த ஆயுரளக் 
தகபாண்டிரைபாதரவயுங்கூட.” (1)

கரல இலக்கதியம் சபார்ந்து தவளளவரும் இதழ்கரள இலக்கதியச் சதிற்றைதிதழ்கள் (Little Magazines) 
என்று அரழப்பர். 1914 இல் அதமரிக்கபாவவில் தவளளயபாகதிய The Little Review என்றை இதழுடன் 
சதிற்றைதிதழ் என்றை தசபாற்பவிரைபயபாகம் வழக்கத்ததிற்கு வருகதிறைது. (தமதிழகத்ததில் 1933 இல் 
தவளளவந்த ‘மணவிக்தகபாடி’யும்> ஈழத்ததில் 1946 ஜனைவரி தவளளவந்த ‘பபாரைததி’ யும் முதல் 
இதழ்களபாக தவளளவந்தபபபாததிலும்) தமதிழதில் 1959 இல் பதபாற்றைங்தகபாண்ட ‘எழுத்து’ இதபழ 
முதல் இலக்கதியச் சதிற்றைதிதழபாக அரமகதின்றைது. ஈழத்ததில் 1946 இல் தவளளவந்த 
மறுமலர்ச்சதியும்> புகலதிடத்ததில் 1985 இல் பமற்கு பஜர்மனைளயவில் இருந்து தவளளவந்த 
தூண்டிலும் முதலதில் தவளளவந்த இலக்கதியச் சதிற்றைதிதழ்களபாக அரமந்துள்ளனைஎனை 
வல்லதிக்கண்ணன் வவிளக்கம் தகபாடுக்கதின்றைபார். தவளளவந்த அததிகமபானை சதிற்றைதிதழ்கள் நதின்று 
வவிட நதிரலயவிபல கரல இலக்கதியத்ததில் தம்ரமத் தக்கரவக்கும் பநபாக்குடன் 
புகலதிடத்ததிலதிருந்து தற்பபபாது தவளளவந்து தகபாண்டிருப்பனைவபாக உயவிர்நதிழல்> கபாலம்> 
எதுவரரை> பதசம்> மண்> கலப்ரப ஆகதியவற்ரறைக் குறைதிப்பவிடலபாம். கடந்த ஓரிரு ஆண்டுகள்
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வரரை தவளளவந்து நதின்றுபபபானைரவ இவற்ரறைவவிட அததிகம். அச்சப்பவிரைததிகளபாக தவளளவந்து 
தகபாண்டிருக்கும் சதிற்றைதிதழ்கபளபாடு இன்ரறைய இலத்ததிரைனைளயற் சூழலும் கருத்ததிற் 
தகபாள்ளப்பட பவண்டும். இவ்வரகயவில் புகலதிடச் சதிற்றைதிதழ்ச் தசயற்பபாட்ரடப் பவின்வருமபாறு
பநபாக்கலபாம்.

1 அச்சதிதழ்கள் (Print magazines)
2. அச்சதிதழ்களும் இரணய இதழ்களும் (Print magazines and net magazines)
3. இரணய இதழ்கள்/மதின்னைளதழ்கள் (e- journals /e-zines)
4. இரணயத்தளம் மற்றும் வரலப்பூ (Website and blogspot)

2.1 அச்சதிதழ்கள் (Print magazines)
அச்சதிததழபான்ரறை வபாசதிக்கும் தபண்....ஒபரை கபாலப்பகுததியவில் ஏறைத்தபாழ 40 வரரையபானை 
சதிற்றைதிதழ்கள் தவளளவந்த வரைலபாறு புகலதிடச் சூழலதில் உண்டு. அது அருகதி கடந்த கபாலம் 
வரரை 10 -15 வரரையபானை இதழ்கபள வந்துள்ளனை. தற்பபபாது 10 ற்கும் குரறைவபானை இதழ்கபள 
கரல இலக்கதியம் சபார்ந்து ததபாடர்ந்து தவளளவருவரதக் கட்டுரரையபாளரைபால் இனைங்கபாண 
முடிந்துள்ளது. பவிரைபான்சதில் இருந்து தவளளவரும் உயவிர்நதிழல் என்றை சஞ்சதிரக (1999 
ஜனைவரியவில் முதல் இதழ் தவளளவந்துள்ளது) இரடயவில் தவளளவரைபாததிருந்து 
கரலச்தசல்வனைளன் மரறைவுக்குப் பவின்னைர். லஷ்மதியபால் முன்தனைடுக்கப்பட்டு இன்றுவரரை 
ததபாடர்ந்து வருகதிறைது. உயவிர்நதிழல் நவவீனை இலக்கதியத்ததின் மமீதபானை அக்கரறைரய> குறைதிப்பபாக 
பவின்நவவீனைத்துவம்> தபண்ணவியம்> தலதித்ததியம் எததிர்ப்பவிலக்கதியம் ஆகதியரவ குறைதித்த 
இலக்கதிய அரைசதியலதில் மதிகுந்த கவனைம் தசலுத்ததி வருகதின்றைது. இவ்வவிதழதின் உள்ளடக்கம்; 
இலக்கதியம் மற்றும் அரைசதியல் சபார்ந்தது மட்டுமல்லபாமல் சதினைளமபா அல்லது குறும்படம் 
குறைதித்தும் முக்கதிய பரடப்புக்கரளக் தகபாண்டதபாக அரமந்துள்ளது.

கனைடபாவவில் இருந்து கபாலம் என்றை இதழ் கடந்த 1990 ஜஹூரல முதல் தவளளவருகதிறைது. இதழ்
ததபாடங்கதிய கபாலம் முதல் தசல்வம் ஆசதிரியரைபாக இருக்கதின்றைபார். இன்றுவரரை 35 இதழ்கள் 
வந்துள்ளனை. இவ்வவிதழதின் சதிறைப்பம்சமபாக தமதிழ்ப் பரடப்பவிலக்கதியச் சூழலதின் ஆளுரமகரள
இனைங்கண்டு அவர்களளன் பரடப்புக்கள் பற்றைதிய உரரையபாடரல முன்தனைடுக்கும் 
சதிறைப்பவிதழ்களபா அரமந்ததிருத்தரலக் குறைதிப்பவிடலபாம். சந்தரைரைபாமசபாமதி அ. முத்துலதிங்கம்> 
ததணவியபான்> ஏ.பஜ கனைகரைட்னைபா> பக.கபணஷ் மற்றும் கரலத்துரறைக்குப் 
பணவியபாற்றைதியவர்கரளயும் தவளளக் தகபாண்டு வரும் இதழபாக கபாலம் இதழ்கள் 
அரமந்துள்ளனை.

இலங்ரகயவில் இருந்து தவளளயபாகதிய மன்றைபாவது மனைளதன் சதிற்றைதிதழதின் ஆசதிரியபாகதிய எம் 
தபளசர் 2009 ஏப்ரைல் முதல் லண்டனைளல் இருந்து எதுவரரை என்றை சதிற்றைதிதரழக் தகபாண்;டு 
வருகதிறைபார். இதுவரரை 4 இதழ்கள் வந்துள்ளனை. இவ்வவிதழ் புகலதிட எழுத்துச் சூழல் ஈழ 
அரைசதியற்சூழல் குறைதித்த பரடப்புக்களுக்கு முன்னுரிரம தகபாடுக்கதின்றைது.
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மண் சஞ்சதிரக 20 வருடமபாகத் ததபாடர்ந்து வருகதிறைது. இததில் வவியப்பு என்னைதவன்றைபால் 
இந்த இதழுடன் சமகபாலத்ததில் தபருந் ததபாரகயபாக தவளளவந்த இதழ்கள் நதின்று பபபானை 
பவின்னைரும் கூட இந்த இதழ் கடந்த ஏப்ரைல் 2010 இல் 20ஆவது ஆண்டு வவிழபாரவக் 
தகபாண்டபாடியுள்ளது. (2) சதிறுவர்கரள மனைங்தகபாண்டு தமதிழ்தமபாழதி> தமதிழ் இலக்கதியம்> 
இரளயவர்களளன் எழுத்தபாற்றைரல வளர்த்தல் ஆகதியவற்றுக்கபாகத் ததபாடர்ந்து வருகதின்றைது.

கரல இலக்கதியம் ததபாடர்பபானை ஆண்டிதழ்களும் பவறு இதழ்களும் வருகதின்றைனை. தமதிழ்ச் 
சூழலதில் ஓரைளவு வபாசதிப்புக்குக் கதிரடக்கக்கூடிய இதழ்கரளபய பமபல குறைதிப்பவிட்படன். 
இரவ தவவிரை கரல இலக்கதியம் சபாரைபாத வவிளம்பரை இதழ்களும் மற்றும் அரமப்புக்கள் 
நதிறுவனைங்கள் சபார்பபானை இதழ்களும் தவளளவருகதின்றைனை. அரவ இக்கட்டுரரையவில் கவனைத்ததிற்
தகபாள்ளப்படவவில்ரல.

2.2 அச்சதிதழ்களும் இரணய இதழ்களும் (Print magazines and net magazines)
தமதிழ்நபாட்டிலதிருந்து வருகதின்றை கபாலச்சவடு, உயவிர்ரம ஆகதியனை இவ்வரகப்பபாட்டுக்கு நல்ல
உதபாரைணமபாகும். இபதபபபால் அச்சதில் தவளளவருகதின்றை எதுவரரை> உயவிர்நதிழல்> கபாலம் 
ஆகதியவற்ரறை இரணயத்ததிலும் வபாசதிக்க முடிகதின்றைது.  லண்டனைளல் இருந்து முல்ரல 
அமுதனைளன் முயற்சதியபால் கபாற்றுதவளள என்றை இதழ் தவளளவந்தது. இதுவரரை 16 இதழ்கள் 
அச்சதில் வந்துள்ளனை. ஈழ> தமதிழகப் பரடப்பபாளளகளும் இததில் எழுதுகதிறைபார்கள். நல்ல 
பரடப்புக்கரள மமீள்பவிரைசரைமபாகபவனும் ததபாடர்ந்த இச்சஞ்சதிரக இவ்வருடம் யூரல மபாதம் 
முதல் மபாதபாந்தம் மதின்னைளதழபாக தவளளவருகதின்றைது.

த. தஜயபபாலரனை ஆசதிரியரைபாகக் தகபாண்டு லண்டனைளல் இருந்து தவளளவந்த ‘பதசம்’> 
பதவதபாசரனை ஆசதிரியரைபாகக் தகபாண்டு தவளளவந்த ‘வடு’ ஆகதியனைவும் மதின்னைளதழ்களபாகபவ 
வபாசதிக்கக் கதிரடக்கதின்றைனை.

“இன்ரறைய நதிரலயவில் தரைமபானைபதபார் அச்சதிதழபாக வரும் ஒன்று நவீடித்து எததிர்கபாலத்ததிலும் 
ததபாடர்வபதபாடு நதிரலயபாகவும் இருக்கபவண்டும் என்றைபால்> மதின்தவளளயவில் (Cyber Space) 
நுரழந்து இரணய இதழபாகவும் ததிகழ பவண்டும்” (3)

இது புகலதிடச் சூழலதில் இன்று சபாத்ததியமபாகதி வருகதின்றைது. இரவதயல்லபாம் இன்ரறைய 
வபாசதிப்பு சபாதபாரைண அச்சநதிரலரயத் தபாண்டி இரணயத்ததின் பதரவரய 
வலதியுறுத்துவனைவபாகபவ அரமந்துள்ளனை.

2.3 இரணய இதழ்கள்/மதின்னைளதழ்கள் (e- journals /e-zines)
இரணயத்ததில் மட்டுபம தவளளவரைக்கூடிய இதழ்கரள இரணய இதழ்கள் என்று 
குறைதிப்பவிடுவர். இரவ அச்சதிதழ்களபாக அல்லபாமல் ததபாடர்ந்தும் இரணயத்ததிபலபய 
குறைதிப்பவிட்ட கபால ஒழுங்கதில் புதுப்பவிக்கப்படுகதின்றைனை.இரணயத்ததில் மட்டுபம 
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தவளளவரைக்கூடிய இதழ்கரள இரணய இதழ்கள் என்று குறைதிப்பவிடுவர். இரவ 
அச்சதிதழ்களபாக அல்லபாமல் ததபாடர்ந்தும் இரணயத்ததிபலபய குறைதிப்பவிட்ட கபால ஒழுங்கதில் 
புதுப்பவிக்கப்படுகதின்றைனை. பரடப்புக்கரளப் தபறுவதுமுதல் அதன் தசம்ரமயபாக்கம்> 
வடிவரமப்பு இடுரக> பவின்னூட்டம் என்பனைதவல்லபாம் இரணயத்ததிபலபய நதிகழ்கதின்றைனை. 
பதரவப்படும் பரடப்புக்களளன் பக்கங்கரளப் பவிரைததி எடுக்கக்கூடிய வசததிகளும் 
மற்றைவர்களுக்கு அந்தப் பக்கங்கரள அனுப்பக்கூடிய வசததிகளும்> வபாசதிப்பதற்கு இரணப்புக்
தகபாடுக்கக்கூடிய வசததிகளும் இந்த இதழ்களளன் எளளரமயபானை வழதிமுரறைகளபாக உள்ளனை.

தமதிழதிபல பவிரைபலமபானை இரணய இதழ்களபாகவும் அததிக வபாசகர்கரளக் 
தகபாண்டரவயபாகவும் ததிண்ரண> பததிவுகள்> வபார்ப்பு> நதிலபாச்சபாரைல்> தமதிபழபாவவியம்> 
வரைலபாறு. தகபாம்> முத்துக்கமலம்> அம்பலம்> ததிரசகள்> ஊடறு> ஆறைபாம்ததிரண , மரைத்தடி >
தவப். உலகம் > தமதிழ் சதிபவி> பதபாழதி.தகபாம்> ஆகதியனை உள்ளனை. இவற்றைதில் புகலதிடத்ரதப் 
தபபாறுத்தவரரையவில் புகலதிடத்தமதிழர்களபால் தகபாண்டு வரைப்படும் இரணய இதழ்களபாக 
பததிவுகள்> அப்பபால் தமதிழ்> ஊடறு> லும்பவினைள> நதிலபாச்சபாரைல்> தமதிபழபாவவியம்> தமதிழமுதம்> 
தநய்தல்> வபார்ப்பு> புகலதி> ஈழம்.தநட்> தூ, இனைள> ஆகதியரவ முக்கதியமபானைரவ.
கனைடபாவவில் இருந்து எழுத்தபாளர் வ.ந.கதிரிதரைரனை ஆசதிரியரைபாகக் தகபாண்டு 2000 ஆம் 
ஆண்டிலதிருந்து தவளளவருகதின்றை ‘பததிவுகள்’ தமதிழ்ச் சூழலதில் மதிகுந்த கவனைத்ததிற்குரிய 
இரணய இதழபாகும்.

‘அரனைவருடனும் அறைதிவவிரனைப் பகதிர்ந்துதகபாள்பவபாம்’ என்றை மகுட வபாக்கதியத்துடன் கரல 
இலக்கதியம் மட்டுமல்லபாமல் ஏரனைய அம்சங்கரளயும் தன்னைகத்பத தகபாண்டுள்ளது. 
இரணயத்ரதத் தமதிழ்ச் சூழல் பயன்படுத்தத் ததபாடங்கதியவுடபனை ஆரைம்ப கபாலங்களளல் 
தவளளவந்த ததிண்ரண , அம்பலம் , ஆறைபாம்ததிரண ஆகதிய இதழ்களுடன் 
பபசப்படக்கூடியதபாக ‘பததிவுகள்’ இரணய இதழும் அரமந்ததிருந்தது.

தமதிழ் இலக்கதியம் சபார்ந்த எழுத்துக்கரளயும்> தரைவுகரளயும்> இரணப்புக்கரளயும்> 
ஆய்வுக் கட்டுரரைகரளயும் தகபாண்டுள்ளபதபாடு: ஆங்கதிலக் கட்டுரரைகள்> தமபாழதியபாக்கக் 
கட்டுரரைகள் ஆகதியவற்ரறையும் பததிவுகள் தபாங்கதி வருகதின்றைது. குறைதிப்பபாகப் புகலதிட 
எழுத்துக்கரள இரணயத்ததில் தகபாண்டு வந்த இதழ்களுள் முதன்ரமயபானைதபாக 
பததிவுகரளக் தகபாள்ளக் கூடியதபாக இருக்கதின்றைது.

றைஞ்சதி> பதவபா ஆகதிபயபாரரை ஆசதிரியர்களபாகக் தகபாண்டு ஊடறு என்றை இரணய இதழ் 2005 
ஜஹூனைளல் இருந்து தவளளவருகதின்றைது. றைஞ்சதி> பதவபா ஆகதிபயபாரரை ஆசதிரியர்களபாகக் தகபாண்டு
ஊடறு என்றை இரணய இதழ் 2005 ஜஹூனைளல் இருந்து தவளளவருகதின்றைது. 2009 இல் இருந்து 
உமபா> ஆழதியபாள் ஆகதிபயபாரும் இரணயபாசதிரியர்களபாகச் தசயற்படுகதின்றைனைர். தபண்களளன் 
எழுத்துக்கரளக் தகபாண்டு வருவதற்கபானை ஒரு களமபாக இது அரமந்துள்ளது. 
‘அததிகபாரைதவளளயவிரனை ஊடறுக்கும் தபண்குரைல்' என்பரத மகுட வபாக்கதியமபாகக் தகபாண்டு 
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அரைங்கதியல்> அறைதிவவிப்பு> இதழதியல்> உரரையபாடல்> கட்டுரரை> கவவிரத> சதினைளமபா> குறும்படம்>
சதிறுகரத> தசவ்வவி> பததிவு> மடல்> வவிமர்சனைம்> பவண்டுபகபாள் ஆகதியவற்ரறைப் 
பவிரிவுகளபாகக் தகபாண்டுள்ளது.

தபண்களளன் பரடப்புக்கரள தவளளக்தகபாண்டு வரும் சதிற்றைதிதழ்களபாக இருந்த சக்ததி> கண்> 
ஊதபா மற்றும் ஊடறு தபண்கள் சந்ததிப்பு மலர்கள் ஆகதியவற்றைதில் எழுததிய 
தபண்பரடப்பபாளளகள் ஊடறு இரணயசஞ்சதிரகயவில் இரணந்து எழுதுகதிறைபார்கள். தவளளவந்த
தபண்சஞ்சதிரககள் நதின்றுவவிட்ட நதிரலயவிபல தபண்களளன் எழுத்துக்கரள ஒருமுகப்படுத்தும்
பணவியவிரனை ஊடறு தசய்து வருகதின்றைது. வருடபாந்தம் நரடதபறும் தபண்கள் சந்ததிப்பு 
மலர்கள் பற்றைதிய தசய்ததிகள் தகவல்கள் தவளளவருதல் இதன் சதிறைப்பசமபாகும். புகலதிட ஈழ 
தமதிழகச் சூழலதில் தபண்கள்> அவர்களளன் பவிரைச்சதிரனைகள்> அரவ சபார்ந்த உரரையபாடல்கள்> 
தபண் அரமப்புக்களளன் தசயற்பபாடுகள்> என்பவற்ரறை தவளளக்தகபாண்டு வருகதின்றைது. 
தபண்ணவியம் சபார்ந்த உரரையபாடலுக்கபானை சதிறைந்த களமபாகவும் தன்ரனை வளர்த்து 
வருவபதபாடு சமக நல தசயற்பபாட்டிலும் தபண்பரடப்பபாளளகள் இரணந்து தசயற்படுவது 
அறைதியமுடிகதிறைது.

அப்பபால் தமதிழ் (பவிரைபான்ஸ்) இதுவும் ஒரு இரணய இதழபாகும். “அப்பபாலும் வவிரிகதின்றைது 
பவற்றுரமச் சூழல் அரணயபாமல் எரிகதின்றைது தநஞ்சதினைளல் தழல் ஆற்றுப்படுத்தட்டும் 
அப்பபால் எழும் தமதிழ்” என்பரத மகுட வபாக்கதியமபாகக் தகபாண்டு 2002 இல் இருந்து 
தவளளயபாகதின்றைது. 1993 இல் தவளளயபாகதிய ‘தமளனைம்’ என்றை கபாலபாண்டிதழதில் (6 இதழ்கள் 
தவளளவந்தது) பங்பகற்றைவர்கள் அப்பபால் தமதிழதில் இரணந்து தசயற்படுகதிறைபார்கள். 
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தபபாது பநபாக்குக் தகபாண்ட கூட்டுறைவு நதிறுவனைமபாகவும் அப்பபால் தமதிழ் 
இரணயத்தளத்துடன் அப்பபால் தமதிழ் நூல்தவளளயபீட்டு பததிப்பகமபாகவும் இது 
தசயற்படுகதின்றைது. சமகம் கரல இலக்கதியம் வரைலபாறு தத்துவம் அரைசதியல் தபபாருளளயல் 
ஆகதிய துரறைகளளல் அக்கரறை கபாட்டுவபதபாடு குறுநபாவல்கள் குறும்படங்கள்> ஒளளப்படங்கள்
ஆகதியவற்ரறையும் தபாங்கதி வருகதிறைது.

2.4 இரணயத்தளம் மற்றும் வரலப்பூ (Website and blogspot)
புகலதிடத்ததிலதிருந்து வருகதின்றை தனைளநபர் இரணயப்பக்கங்கரளயும் வரலப்பூக்கரளயும் 
(வரலப்பததிவுகள்) ஒன்றைபாக பநபாக்கலபாம். இரவபய இன்ரறைய புகலதிட எழுத்துலரக 
அததிகமபாகக் தகபாண்டு தசல்பரவ. இரணயத்தளம் என்பது ஒரு நதிறுவனைபமபா> அரமப்பபபா 
தனைளநபபரைபா தம்ரமப் பற்றைதிய தரைவுகரளயும் தகவல்கரளயும் தமது தசயற்பபாடுகரளயும் 
தவளளப்படுத்தப் பயன்படுத்தும் ஓர் ஊடகமபாகும். இததில் தனைளபய எழுத்துத் தகவல்கள் 
மட்டுமல்லபாமல் ஒலதி ஒளள தகவல்கரளயும் இரணப்பதற்குக் கூடுதல் வசததி தசய்து 
தரைப்பட்டுள்ளது. தரைவுத்தளங்கள்> தசய்ததித்தளங்கள்> இரணயத்ததிரைட்டிகள் இவற்றைதில் 
முக்கதியமபானைரவ. புகலதிடப் பரடப்பபாளளகள் தனைளநபரைபாகபவபா கூட்டபாகபவபா தமது 
பரடப்புக்கரளப் பததிபவற்றைதி அரனைவருக்கும் பகதிர்ந்துள்ளபார்கள். தமதிழதில் மட்டும் 
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இரைண்டபாயவிரைத்ததிற்கு பமற்பட்ட வரலப்பக்கங்கள் உள்ளதபாக எஸ். ரைபாமகதிருஷ்ணன் 
குறைதிப்பவிடுகதின்றைபார் (இரணய எழுத்து> pathivukal.com)

இரணயத்ததின் கட்டற்றை தவளளரயப் பயன்படுத்துவததில் இன்று இரணயத்தளங்களுக்கு 
அடுத்ததபாகப் பபசப்படுவனை வரலப்பததிவுகபள ஆகும். வரலப்பததிவுகள் 1997 இல் இருந்து 
பயன்பபாட்டுக்கு வந்துள்ளனை. இதரனை ஆங்கதிலத்ததில் Blog என்றும் தமதிழதில் ‘வரலப்பூ’ என்று
அரழப்பர். இந்த வரலப்பூக்களளல் தமது பததிவுகரளச் தசய்பவபார் வரலப்பததிவர் என்று 
அரழக்கப்படுவர். எல்லபா வரலப்பததிவுகரளயும் ஒருங்கதிரணக்கும் இரணயத்தளங்களும் 
உள்ளனை. (இலவசமபாக பததிவவிடும் வசததிரய வழங்குபவற்றைதில் blogger.com, wordprees.com 
ஆகதியனை பவிரைபலமபானைரவ) வரலப்பததிவுகரளத் ததிரைட்டிக் தகபாடுக்கும் பவிரைபல்யமபானை 
ததிரைட்டிகளபாக தமதிழ்மணம்> ததிரைட்டி.தகபாம்> தமதிழ் 10.தகபாம்> தமதிழதிஷ்> தமதிழ்தவளள , 
தமதிழ்ப்புள்ளள மற்றும் இலங்ரகயவில் யபாழ்பதவவி ஆகதியனை உள்ளனை.

“வரலப்பததிவு என்பது அடிக்கடி இற்ரறைப்படுத்துவதற்கும் கரடசதிப்பததிவு முதலதில் 
வருமபாறு ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் எனை சதிறைப்பபாக வடிவரமக்கப்பட்ட தனைளப்பட்ட 
வரலத்தளமபாகும். இற்ரறைப் படுத்துவதற்கும் பரைபாமரிப்பதற்கும் வபாசகர் வரலப்பததிவுகளளல்
ஊடபாடுவதற்குமபானை வழதிமுரறைகள் வரலத்தளங்கரளக் கபாட்டிலும் வரலப்பததிவுகளளல் 
இலகுவபானைதபாக வடிவரமக்கப்பட்டிருக்கும்” (4)

சதிற்றைதிதழ்கள் பபபாலபவ வபாசதிக்கக்கூடிய மதிகக் கனைததியபானை பரடப்புக்கள் 
வரலத்தளங்களளலும் வரலப்பததிவுகளளலும் கதிரடக்கதின்றைனை. மதிகப் பவிரைபல்யமபானை 
பரடப்பபாளளகள் முதல் புததியவர்கள் வரரை தத்தமக்தகனை பக்கங்கரள உருவபாக்கதி எழுததி 
வருகதின்றைபார்கள்.

அ. முத்துலதிங்கம்> எஸ். தபபா> தபபா. கருணபாகரைமர்த்ததி> பஷபாபபாசக்ததி> றையபாகரைன்> 
வ.ந.கதிரிதரைன்> இரளய அப்துல்லபா> டி.தச.தமதிழன்> ப.வவி சதிறைவீரைங்கன்> கறுப்பவி> முல்ரல 
அமுதன்> சந்ததிரைவதனைபா தசல்வக்குமரைன்> சந்ததிரைபா ரைவவீந்ததிரைன்> தசங்கள்ளுச்சதித்தன்> 
நளபாயவினைள தபாமரரைச் தசல்வன்> தபட்ரட> சகன்> ரைமணவிதரைன்> தபபாறுக்கதி> பதவகபாந்தன் 
ஆகதிபயபார் ததபாடர்ந்து எழுதுகதிறைபார்கள்.

இவர்களுள் தபபா. கருணபாகரைமர்த்ததி (karunah.blogspot.com) 2003 தசப்தரைம்பரில் இருந்து 
பததிவவிடத் ததபாடங்கதியபத புகலதிடத்ததில் ஆக முதலதில் தவளளயபாகதிய வரலப்பததிவபாக 
கட்டுரரையபாளரைபால் இனைங்கபாண முடிந்துள்ளது. அததிகமபானைவர்கள் 2004 - 2005 
கபாலத்ததிலதிருந்பத பததிவவிடரலச் தசய்ததிருக்கதின்றைபார்கள். ஆழதியபாள்> சபாந்ததி ரைபமஷ் 
வவுனைளயன்> தபான்யபா> நட்சத்ததிரைன் தசவ்வவிந்ததியன் இன்னும் பலரின் ஏற்கனைபவ பததிவவிட்ட 
வரலப்பததிவுகள் பபார்க்கக் கதிரடக்கதின்றைனை.
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அன்றைபாடம் நபாட்குறைதிப்பு எழுதுவது பபபாலவும் எழுதமுடியும். எழுதும் பரடப்புக்களுக்கு 
உடனுக்குடன் பவின்னூட்டங்கரளப் தபறைமுடியும். இன்தனைபாரு அம்சம் சதந்ததிரைமபானை தவளள. 
சஞ்சதிரககள்> பத்ததிரிரககளளல் தணவிக்ரகக்கு உட்படக் கூடியவற்ரறை எந்தக் 
கட்டுப்பபாடுகளும் இன்றைதி பததிவு தசய்யலபாம். ஒலதிஒளளக் கபாட்சதிகரள இரணக்கும் வசததியும்
உண்டு. இதனைபாபலபய இன்று உலக அளவவில் பபசப்படும் மதிக முக்கதிய ஊடகதவளளயபாக 
வரலப்பததிவுகளும் இரணயத்தளங்களும் உள்ளனை.

ஊடகதவளள மபாற்றைம்
80 களளன் இருந்து ஒரு அரலயபாக தபருமளவவிலபானை சஞ்சதிரககளளல் புகலதிடப் 
பரடப்பபாளளகள் எவ்வபாறு எழுத ஆரைம்பவித்தபார்கபளபா அந்த அரல 90 களளன் நடுப்பகுததியவில் 
இருந்து தகபாஞ்சம் தகபாஞ்சமபாக குரறைவரடய ஆரைம்பவித்தது.  இதற்கு பல கபாரைணவிகள் 
தசல்வபாக்குச் தசலுத்ததியரமரய அவதபானைளக்கலபாம். ஈழத்ததிலதிருந்து இனைப்பபபாரைபாட்டத்ததின் 
கபாரைணமபாக அததிகமபானை இரளஞர்கள் புலம் தபயர்ந்தனைர். அந்தப் புலப்தபயர்வுக்கு பல 
கபாரைணங்கள் இருந்தனை. அரவ இந்த சஞ்சதிரக தவளளயபீட்டுக்கு தசல்வபாக்குச் தசலுத்த 
ஆரைம்பவித்தனை. கபாலத்துக்குக் கபாலம் ஈழத்ததில் ஏற்பட்ட அரைசதியல் மபாற்றைங்கள்> 
அடக்குமுரறையவின் வடிவங்கள்> என்பனை புலம் தபயர்ந்தவர்கள் மத்ததியவில் வவிமர்சனைத்துக்கு 
உள்ளபாக்கப்பட்டனை. அது 90 களளன் நடுப்பகுததி வரரை ததபாடர்ந்தது.

என்றைபாலும் அவர்கள் அரைசதியல் ரீததியபாக ததபாடர்ந்து வவிமர்சனைங்கரள முன்ரவப்பது 
கண்கபாணவிப்புக்கு உள்ளபாகதியது. இதனைபால் சஞ்சதிரககளளல் ததபாடர்ந்து இயங்குவதும் 
அச்சறுத்தலபாக அரமந்தது. இலக்கதியச் தசயற்பபாட்டிலதிருந்து ஒதுங்குவதும் ததபாடர்ந்து 
இயங்குவதும் மபாற்றைம் கண்டது.

இக்கபாலகட்டத்ததில் உலகமயமபாக்கலதின் வவிரளவபானை இரணயத்ததின் தசல்வபாக்கும்> 
புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் பல்கலபாசபாரை சூழலும் இரணயத்ததினைளனூடபாக அவர்களளன் 
எழுத்துக்கரளக் தகபாண்டு வருவதற்கு சபாத்ததியங்கரள ஏற்படுத்ததினை. இரணயம் என்றை 
கட்டற்றை தவளள கரதயபாடலுக்கபானை தவளளயபாக மபாறைதியது. ஓரைளவு கணனைள அறைதிவு 
தபற்றைவர்கள் படிப்படியபாகத் தமது வவிமர்சனைங்கரளயும் பரடப்புக்கரளயும் இந்த 
தவளளயவில் ரவப்பதற்கு ஒரு வபாய்ப்பு ஏற்பட்டது.

குறைதிப்பபாக இரணய இதழ்களளன் வருரகபய இங்கு முக்கதியமபாக அரமந்தனை. அதபனைபாடு 
இரணந்த தமதிழகத் ததபாடர்புகள்> தமதிழகத்ததில் பததிப்பகங்களளன் வபாய்ப்புக்கள் இன்னும் 
இந்த எழுத்துக்கரள நூலபாக்குவதற்கு ஏற்றை வபாய்ப்ரபக் தகபாடுத்தனை. அததிகமபானை புகலதிடப் 
பரடப்புக்கள் 90 இன் பவிற்பகுததியவிலதிருந்து நூலுருப்தபறுவரதயும் இதபனைபாடு இரணத்துப் 
பபார்க்க பவண்டும்.

எனைபவ> இந்த மபாற்றைங்கள் ஈழ அரைசதியபலபாடு மட்டும் ததபாடர்புரடயனைவல்ல. புலம்தபயர் 
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தமதிழர்களளன் பல்கலபாசபாரை சூழலும் இததில் தசல்வபாக்குச் தசலுத்ததியவிருப்பரத 
அவதபானைளக்கபவண்டும். இது புகலதிடச் சஞ்சதிரகச் சூழலதில் வவீழ்ச்சதி எனைக் கருதுவதற்குப் 
பததிலபாக அவர்களளன் எழுத்துக்கள் இன்தனைபாரு தளத்ததிற்கு நகர்ந்துள்ளனை எனைக் கருதுவபத 
தபபாருத்தமபாக இருக்கும். அந்த எழுத்துக்கபள இரணயம் என்றை கட்டற்றை தவளளயவில் இன்று
ததபாடர்கதின்றைனை.

அடுத்த கட்ட நகர்வு
“தபரும்பபான்ரமயபானை இரணய இதழ்களளன் தபபாது உள்ளடக்கம் சதிற்றைதிதழ் ஒன்றைதின் 
வடிவம் பபபாலபவ உள்ளது. கரத கவவிரத கட்டுரரை ஒரு சதினைளமபா பத்ததி> தகபாஞ்சம் 
அரைசதியல் அல்லது வவிஞ்ஞபானைம் என்றை மரைபபானை சதிறுபத்ததிரிக்ரக வடிவபம இன்றும் 
இரணயத்ததில் அததிகம் கபாணப்படுகதிறைது. இரத ஒரு குரறையபாகபவ கருதுகதிபறைன். 
இரணயத்ததின் முழுரமயபானை பலத்ரத அறைதிந்து தகபாள்ளபாமபல தபான் இரவ 
தசயல்படுகதின்றைனை.

வவீடிபயபா> ஆடிபயபா மற்றும் ஓவவியங்கள்> கூடுதல் தரைவுகளுக்கபானை இரணப்புகள்> 
பநர்கபாணல்களளன் தரைவவிறைக்க வசததி> பநரைடியபாக எழுத்தபாளருடன் ததபாடர்பு தகபாண்டு 
உரரையபாடுதல் என்று இரணயத்ததின் முக்கதிய வசததிகள் இன்றும் இலக்கதிய 
முயற்சதிகளுக்கபாக பமற்தகபாள்ளப்படவவில்ரல” (5) என்றை எஸ். ரைபாமகதிருஷ்ணனைளன் கூற்று 
இரணய எழுத்துக்களளன் அடுத்த கட்ட நகர்வு பற்றைதிய சதிந்தரனைரய முன்ரவக்கதின்றைது.

இரணயதவளளயவின் வபாய்ப்ரப எல்லபாப் பரடப்பபாளளகளும் சரியபாகப் பயன்படுத்துகதிறைபார்களபா
என்றை பகள்வவி முதலதில் முக்கதியமபானைது. புகலதிட வபாழ்க்ரகச் சூழரலப் பவிரைததிபலதிக்கக் 
கூடியதும் அரனைத்துலகத் தளத்ததிற்கு எடுத்துச் தசல்லக்;கூடியதுமபானை எழுத்து 
வரகயறைபாக்கள் எவ்வளவு து}ரைம் சபாத்ததியமபாகதியுள்ளனை என்பது கவனைத்ததிற் 
தகபாள்ளப்படபவண்டும். ‘நபானும் இரணயத்ததில் எழுதுகதிபறைன்’ என்று தசபால்வதற்கபாக 
எழுதும் எழுத்துக்கரளயும் ‘கட்டற்றை தவளளயவில் எரதயும் எழுதலபாம்’ என்றை 
எழுத்துக்கரளயும் கணக்கதில் எடுக்கமுடியபாது.

அடுத்து இரணய தவளளயவில் யுனைளக்பகபாட் எழுத்துருக்கரளப் பயன்படுத்துதல்> பதடு 
தபபாறைதிகளளல் பரடப்புக்கரளப் தபறைமுடியுமபாறு பததிபவற்றுதல்> பரழய சதிற்றைதிதழ்கரள pdf 
பகபாரவகளபாக மபாற்றைதி ஆவணப்படுத்துதல்> அச்சதில் வரும் இதழ்கரள இரணயத்ததிலும் 
வபாசதிப்பதற்கு வழதிதசய்தல்> பரடப்பபாளளகள் மற்றும் பரடப்புக்கள் பற்றைதிய வவிபரைங்கரள 
ஆவணப்படுத்துதல் ஆகதியனை இரணயதவளளயவில் கவனைத்ததிற் தகபாள்ளபவண்டிய ஏரனைய 
முக்கதிய அம்சங்களபாகும்.

ததபாகுப்பு
இலத்ததிரைனைளயல் உலகத்ததில் ததினைந்பதபாறும் புததிய மபாற்றைங்கள் ஏற்பட்ட வண்ணம் 
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இருக்கதின்றைனை. அந்த மபாற்றைங்களுக்கு ஈடுதகபாடுத்து எமது இருப்ரப நதிரலநதிறுத்த 
பவண்டிய கடரம அரனைவருக்கும் உரியது. இந்த வரகயவில் தமதிழ்ச் சூழலதில் புகலதிடச் 
சதிற்றைதிதழ்களுக்கு இருக்கும் பங்களளப்ரபக் குரறைத்து மததிப்பவிட முடியபாது. அரவ இன்ரறைய 
உலகப் பபபாக்குக்கு ஏற்ப மபாற்றைம் கண்டுள்ளனை. சதில பவிரைததிகள் மட்டுபம அச்சபாகதி சதிலரின் 
ரககளளபலபய முடங்கதிப் பபபாயவிருந்த பரடப்புக்கள் மற்றும் கருத்துக்கள் இன்று உலகதின் 
பபார்ரவக்கு கதிரடத்து வருகதின்றைது.

புகலதிடத் தமதிழரைது வபாழ்வு> அவர்கள் எததிர்தகபாள்ளும் சதிக்கல்கள்> பல்கலபாசபாரை சூழலதில் 
அவர்களளன் இடம்> தமதிழ்தமபாழதி - தமதிழ்ப்பண்பபாடு ஆகதியவற்றைதின் எததிர்கபாலம் என்பனை 
பற்றைதிதயல்லபாம் ஆவணப்படுத்துவதற்கும் ஆரைபாய்வதற்கும் அடுத்த கட்டம் பநபாக்கதிச் 
சதிந்ததித்துச் தசயற்படுவதற்கும் இவற்றைதில் தவளளவரும் பரடப்புக்கள் முக்கதியமபாக 
அரமந்துள்ளனை.

எனைபவ> புகலதிடச் சதிற்றைதிதழ்களும் அவற்றைதில் தவளளவந்த பரடப்புக்களும் இன்று இரணய 
தவளளயவில் உலபாவரும் கபாத்ததிரைமபானை பரடப்புக்களும் நூலுருப்தபறும்பபபாது அவற்றைதின் 
தபறுமததிரய தமதிழ்ச் சூழல் கணவித்துக் தகபாள்வதற்கு வபாய்ப்பு ஏற்படும். இந்தச் சதிற்றைதிதழ்கள்
அச்சதில் தவளளவந்தபாலும் இன்ரறைய உலகப் பபபாக்ரகக் கருத்ததிற்தகபாண்டு 
மதின்னைளதழ்களபாகவும் ததபாடரைபவண்டிய பதரவரய இன்ரறைய இலத்ததிரைனைளயற் சூழல் 
வலதியுறுத்ததி நதிற்கதின்றைது. இதன் மலம் பரடப்புக்கரள உடனுக்குடன் தபற்றுக் 
தகபாள்ளவும் அது சபார்ந்த உரரையபாடல்கரள நதிகழ்த்தவும் அரனைத்துலகத் தளத்ததிற்கு 
அவற்ரறை எடுத்துச் தசல்வதற்குரிய வபாய்ப்புக்கள் பற்றைதியும் சதிந்ததிக்க முடியும். அது 
சபாத்ததியமபாகதி வருகதின்றைது என்பரதபய இன்ரறைய சதிற்றைதிதழ்ச் தசயற்பபாடுகள் எமக்கு 
எடுத்துக் கபாட்டுகதின்றைனை.

(தகபாழும்பவில் நரடதபற்றை சர்வபதச தமதிழ் எழுத்தபாளர் மபாநபாட்டில் 08.01.2011 அன்று 
சதிற்றைதிதழ் அரைங்கதில் வபாசதிக்கப்பட்ட கட்டுரரை)

அடிக்குறதிப்புகள
(1) வல்லதிக்கண்ணன்> ‘இலக்கதியச் சதிற்றைதிதழ்கள்’ 
http://www.encyclopediatamilcriticism.com/little_magazines.php
(2) கவவிஞர் ப. பசபததிரைபாஜபா> பஜர்மனைள>
http://tamilamutham.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=395:-20-&catid=55:germany&Itemid=415
(3) பபரைபாசதிரியர் அ. பசபததி (பதவரமந்தன்)> ‘இரணய இதழபா அச்சதிதழபா எது நவீடிக்கும்’>
http://www.pathivukal.com/
(4) http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA
%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81
(5) எஸ். ரைபாமகதிருஷ்ணன்> ‘இரணய எழுத்து’> 
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http://www.geotamil.com/pathivukal/s_ramakrushnan_on_internet_writing.htm
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26.  புகலதிட இலக்கதியமும் பண்பதொடும் - ச. குபணஸ்வரைன் -

அறைதிமுகம்
ஈழத்ததிலக்கதியத்ததின் அறைபாத்ததபாடர்ச்சதியபாக புகலதிட இலக்கதியம் கடந்த 80 களளலதிருந்து 
வளர்ச்சதியரடந்து வருகதின்றைது. 8 இலட்சத்துக்கும் பமற்பட்ட ஈழத்தமதிழர்கள் பமற்குலக 
நபாடுகளளல் வபாழ்ந்து வருகதிறைபார்கள். அவர்களளன் வபாழ்வு பல்கலபாசபாரை சூழலுக்குள் பண்பபாட்டு
மபாற்றைத்ரத ஏற்படுத்ததி வருகதின்றைது. இந்த வரகயவில் புகலதிடத்ததிலதிருந்து எழுதப்படுகதின்றை 
கவவிரத சதிறுகரதகரள ஆதபாரைமபாகக் தகபாண்டு புகலதிடத்தமதிழர்கள் மத்ததியவில் பண்பபாடு
பற்றைதி பநபாக்குகதின்றைது இக்கட்டுரரை.

பண்பபாடு
இனைத்தபாலும் தமபாழதியபாலும் பவிறைவற்றைபாலும் முற்றைதிலும் பவறுபட்ட சூழலதில் புலம்தபயர்ந்த 
ஈழத்தமதிழர்கள் வபாழ்ந்து வருகதிறைபார்கள். இதனைபாபல அப்பண்பபாட்டுச் சூழலதின் தபாக்கம் 
புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் வபாழ்வவிலும் தசல்வபாக்குச் தசலுத்த ஆரைம்பவிக்கதின்றைது. புகழ்தபற்றை 
மபானைளடவவியலபாளரைபானை ‘எட்வர்ட் பர்னைட் ரடலர்’ பண்பபாடு என்பதற்கு பவின்வருமபாறு 
வரரைவவிலக்கணம் தருகதிறைபார். “பண்பபாடு என்பது அறைதிவு, நம்பவிக்ரக, கரல, ஒழுக்கதநறைதிகள், 
சட்டம், வழக்கம் முதலபானைரவயும், மனைளதன் சமுதபாயத்ததில் ஓர் உறுப்பவினைரைபாக இருந்து 
கற்கும் பவிறை ததிறைரமகளும் பழக்கங்களும் அடங்கதிய முழுரமத் ததபாகுததியபாகும்.”(பண்பபாட்டு 
மபானைளடவவியல்)

தமதிழர் சமுகம் தன் இனைக்குழுமத்துடன் தன் தசபாந்த நபாட்டில் வபாழ்ந்தபால் இந்த முழுரமத்
ததபாகுததிரயக் கற்றுக் தகபாள்வததில் எந்தச் சதிக்கல்களும் இல்ரல. ஆனைபால்> 
புவவிப்பரைப்பவிலதிருந்து சதிந்தரனைவயப்பட்ட நதிரல வரரை எமது தமதிழ்ப்பண்பபாட்படபாடு ஒப்புரம
கபாண முடியபாத சூழலதில் அவர்கள் வபாழ்கதின்றை பபபாது புததிய பவிரைச்சரனைகளும் 
முரைண்பபாடுகளும் ஏற்படுவது தவவிர்க்க முடியபாதது.

புலம்தபயர்ந்பதபார் கவவிரதயவில் பண்பபாடு
புகலதிட இலக்கதியமும் பண்பபாடும் பண்பபாடு பற்றைதிய சதிந்தரனை புலம்தபயர்ந்தவர்களளல் 
எழுத்துக்களளல் எவ்வபாறு தவளளப்படுகதிறைது என்பதற்கு ஆதபாரைமபாக முதலதில் கவவிரதகரள 
பநபாக்குபவபாம். பண்பபாட்டு மபாற்றைம் என்பது (culture change) புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் ததபாழதில் 
முரறையபாலும் அவர்களளன் அன்றைபாட நரடமுரறைத் பதரவகளபாலும் ஏற்பட்டு வவிடுகதின்றைனை. 
இது கவவிரதகளளல் எப்படி முரைணபாக வருகதின்றைது என்பரதப் பபார்ப்பபபாம்.

“…………………………….
இன்று ஒரு தமதிழ்த் ததிருமண நபாள்
பகபாட்
அதற்கு மட்டுமபானை ரைவுசர்
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தபபாருத்தமபானை சப்பபாத்து
ஒரு அவன்!
அவபளபா எமது கலபாசபாரைத்ரதக் கபாவ பவண்டும்
குளளபரைபா தவயவிபலபா
கூனைளபயபா குறுகதிபயபா!
கபாவவினைபாள்.
சபாறைதி
தரலயவில் கனைகபாம்பரைம்
தநற்றைதியவில் தபபாட்டு
கழுத்ததில்தபாலதி
பபபாதபாதததிற்குஅணவிகலன்கள்.
அபதஅவள்!
………………………
நபாபமபா பவட்டிரயக் தகபான்றைவர்கள்.
சரைத்ரத எம் வவீட்டுக் கதவுவரரை மட்டும்
உலவ சதந்ததிரைம் தகபாடுத்தவர்கள்.
ஆனைபாலும் பகபாட் ரரை உடன் பமரட ஏறைதி
எமது கலபாசபாரைம் பவண்டி முழங்குவததிலும்
தவட்கம் தகட்டவர்கள்.
எங்களுக்கு பவண்டும் எங்கள் கலபாசபாரைம்.
அச்சடித்தபடி!
அரதக் கபாவுவதற்கு தபண்களும் பவண்டும்.
தூ …!” (ரைவவி – சவவிஸ்)

இன்தனைபாரு கவவிரதயவில்;

“ புலம்தபயர்ந்து வந்ததனைபால்-நபாம்
தபபான் தகபாண்படபாம் தபபாருள் தகபாண்படபாம்
தபருந்ததபாரகயவில் கபார் தகபாண்படபாம்
தங்கத்தபால் கத்ததி தசய்து பவிள்ரளக்குத்தபான் பகக்கு
தவட்டிவவிட்படபாம் …இதுபபபால
குங்குமத்ததின் மகதிரமதரனை
குலமகளும் மறைந்துவவிட்டபாள்.
கரிய தநடுங்கூந்தல் கரரைச்சதலன்று
கன்னைளயரும் அறுத்துவவிட்டபார்- சூழ்நதிரலயபால்
சகீரைபானை பட்டுச்பசரல பபாரைதமன்று கதிழவவியரும்
ஜவீன்சக்குள் புகுந்துவவிட்டபார்.
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புலம்தபயர்ந்து வந்ததனைபால் புததிய தபயர் தகபாண்படபாம்
சதந்ததிரைமபாய் பறைந்ததவம்ரம
ஒரு கூட்டுக்குள் தபானைரடத்பதபாம்
ஊருக்கபாய் உறைவுக்கபாய் ஒருகணமும்
ஊரைபாலும் உறைவபாலும் மறுகணமும்
உள்ளம் தபானுரடந்து உருக்குரலந்து பபபாகதின்பறைபாம்..”(அம்பவி)

இந்த இரைண்டு கவவிரதகளளன் அர்த்தப்படுத்தலுக்கும் கவவிஞர்களளன் கபாலத்ததிற்கும் இரடயவில்
உள்ள தரலமுரறை இரடதவளளரய புரிந்துதகபாள்ள பவண்டும். நம்பவிக்ரககள்> 
கருத்துக்கள்> வழக்கபாறுகள் ஆகதிய அறைதிதல்சபார்கூறுகளும் வவிழுமதியங்கள்> தநறைதிமுரறைகள்> 
வவிததிகள்> குடிவழக்குகள்> வழக்கடிபபாடுகள்> மரைபபாண்ரமகள்> அன்பளளப்புகள்> வழக்கங்கள்>
பழக்கங்கள் ஆகதிய தநறைதியவியல் சபார்கூறுகளும் எமது தமதிழ்ச் சூழலதில் இருந்து 
தமல்லதமல்ல வவிலகதி> புததிய பண்பபாட்டுச் சூழலதில் பண்பபாட்டு மபாற்றைத்ரதயும் (culture 
change)> பண்பபாட்டுக் கலரவரயயும்; (culture comlex) ஏற்படுத்தும்பபபாது அது பபாரைதூரைமபானை 
தபாக்கத்ரத புலம்தபயர்ந்த தமதிழரிடம் தகபாண்டுவருகதிறைது.

அவர்கள் பபசம்தமபாழதி> பழக்கவழக்கங்கள்> எமது இளம் தரலமுரறைகளுக்கு கதிரடக்கதின்றை
கல்வவிச்சூழல்> அவர்களளன் பவிறைநபாட்டு நண்பர்களளன் ததபாடர்புகள்> உறைவுநதிரலகள்> எமது 
மரைபுகரள ஏற்றுக் தகபாள்வததில் கபாட்டும் தயக்கங்கள் எனைப் பல வவிடயங்கரளக் கூறைலபாம். 
குறைதிப்பபாக தமபாழதி நுண்ரமயபானை ஆய்வுக்குரியது. இது புலம்தபயர்ந்து வபாழும் தரலமுரறை
இரடதவளளகரள மனைங்தகபாண்பட கூறைமுடியும். தமபாழதியபாயவினும் சரி > அந்நபாட்டுக் 
கலபாசபாரைத்ததிற்கு ஏற்றை வபாழ்வு முரறையபாயவினும் சரி எமது தமதிழ்ப்பண்பபாட்டின் பபார்ரவயவில்
முரைண்பபாட்டுக்கும் சதிக்கலுக்கும் உரியபத.

பவின்வரும் கவவிஞர்களளன் கவவிரதவரிகரளப் பபார்ப்பபபாம்.

“ தமதிழ் பபசதி
கவவி பபாடி
கருத்துக்கள் கக்கதிய
உதடுகள்
முரைண்பபாடு தகபாண்டு
சதிக்கதித் தவவிக்கதின்றைனை.
சதிந்தரனையும் தபான்”(நதிருபபா)

“சூழல் தமபாழதிபய வபாழும் தமபாழதியபாய்ச்
சரவபட வளர்கதிறைது.
வபாழும் தமபாழதியபாய் வளரும் தமபாழதியபாய்
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வபாயவில் தவழ்கதிறைது.
நபாளும் தபபாழுதும் நபாவவிலும் தமபாழதிபய
நமதபாய் வருகதிறைது.
ஆளும் தமபாழதியபாய் நபாளும் அதுபவ
நபாவவில் ததிரிகதிறைது.”(அம்பவி)

“இழந்பதபாம்
நபாட்கரள இழந்பதபாம்
உறைவுகரள இழந்பதபாம்
பததிவுகரள இழந்பதபாம்
பதசத்ரதயும் மண்ரணயும்
தமபாழதிரயயும் மறைந்து
புததிய தரலமுரறை வபாழ்கதிறைது”(தசழதியன்)

அச்சூழலதில் பவிறைந்து கல்வவி கற்று வபாழும் மன்றைபாவது தரலமுரறைப் பவிள்ரளகள் பவிறைப்பபால்
தமதிழ்ப் பவிள்ரளகளபாக இருந்தபபபாததிலும், அவர்கள் பவற்றுதமபாழதி பபசபவர்களபாக 
வளரைபவண்டிய சபாத்ததியப்பபாடுகள் தபான் அததிகம்.

இங்கு பவிரைச்சரனை மன்றைபாவது தரலமுரறையவினைருக்குத் தபான். அவர்களளடம் எமது 
இனைத்ததின் அரடயபாளத்ரத எவ்வபாறு ரகயளளப்பது என்றை பவிரைச்சரனை வருகதிறைது. 
இந்நதிரலயவில் இன்று புலம்தபயர்ந்த தபரியவர்கள் எல்லபாம் முன்நதின்று பகபாயவில்கள் 
சங்கங்கள் தமதிழ் வவிழபாக்கள் என்று தசபால்லதிக் தகபாண்டபாலும் எமது அரடயபாளமபாக மதிஞ்சப்
பபபாவது தமதிழதில் அல்லபாத பண்பபாட்டுப் பபணரகதபான்.

“தமதிரழ தமதிழ்ப் பண்பபாட்டுக்கு அப்பபாபல தகபாண்டு தசல்லுகதின்றை தபபாழுது> தமதிழதின் 
பண்பபாட்டுப் படிமங்களளரடபய தமதிரழப் பபணவது என்பது ஒரு முக்கதிய பவிரைச்சரனையபாக 
இன்னுதமபாரு பத்தபாண்டில் பமற்கதிளம்பப் பபபாகதின்றைது. அப்தபபாழுது தமதிழ்த் தன்ரமயவின் 
சபாரைம் என்னை என்றை பகள்வவி பமதலழும்பும்”(பபரைபா கபா.சதிவத்தம்பவி) என்று பபரைபாசதிரியர் 
கபா.சதிவத்தம்பவி அவர்களளள் கூற்று இன்னைமும் தபபாருத்தமபாகபவ இருக்கதின்றைது.

தநறைதிமுரறைகள் என்று வரும்பபபாது தமபாழதிரய வவிடவும் மதிகப் பபாரைதூரைமபானை வவிரளவுகரள 
அந்நதியக் கலபாசபாரைம் எமது தமதிழ்ப் பண்பபாட்டுக்குள் ஏற்படுத்துகதின்றைது. தமதிழர்களளன் 
உறைவுநதிரலகளளல் இந்த மபாற்றைம் நதிகழ்தரல வவிரும்பவிபயபா வவிரும்பபாமபலபா மறுத்தபாக 
பவண்டிய கடப்பபாடு எமது தமதிழ் வபாழ்வு நதிரலக் கூடபாக ஏற்படுகதின்றைது.

“நபாரள உன் மகன்
எங்கபாவது ஒரு Bar இல் Disco வவில் உரைசக்கூடும்;
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உறைவு கபாதலபாகக் கூடும்
எமக்தகபாரு பபரைன்
கறுப்பு தவள்ரள அல்லது கலர்களளல்
பவிறைக்கக் கூடும்.”(ஆதவன்)

“ ……………………………..
நபான் அழகபானைவளபா?
என்ரனை உனைக்குப் பவிடித்ததிருக்கதிறைதபா?
தபண்பண
நவீ அழகபானைவள் என்பததில் எந்தப் தபபாய்யுபம இல்ரல.
உன்ரனை எனைக்கு மதிகவும் பவிடித்ததிருக்கதிறைது.” (தகபாய்யன்)

“ஆண்பமபாகம் தபண்பபபாகம் கபாரைணமபாய்
வந்த பநபாய்க் கலப்பப.
ஆனைபாலும் இன்று அததிகம் பலதியபாவது
அப்பபாவவிக் குழந்ரதகபள!” (மபகஸ்வரி)

உதபாரைணத்ததிற்கபாக பமபல குறைதிப்பவிட்ட மன்று கவவிரதகளளலும் ஓடுகதின்றை கவவிரதச்சரைடு 
யபாததனைளல்; ஒழுக்கவவியலபானைது அந்நதிய கலபாசபாரை வபாழ்வுக்குள் பகள்வவிக்கு 
உள்ளபாவபதயபாகும். தனைளமனைளத உணர்வுகள்> வவிருப்பு தவறுப்புக்கள்> பபாலதியற் பதரவகள்> 
உறைவுநதிரலகள் என்பவற்றைதில் இந்தக் பகள்வவி அந்நதிய கலபாசபாரை சூழலதிபல தமதிழ்ப் 
பண்பபாட்ரட ரகக்தகபாள்ளல் என்றை வரகயவில் ஏற்படுகதின்றைது. “1950 60 களளல் இந்ததியபாவவில்
இருந்து அதமரிக்கபாவுக்குப் புலம்தபயர்ந்த இந்ததியர்கள் அதமரிக்கபாரவ தசபார்க்கம் எனை 
நம்பவினைபார்கள். அவர்களளன் பவிள்ரளகள் 13>14 வயது வந்தவுடன் ‘படற்றைதிங்’ பபபாரதப் 
தபபாருள் பபாவரனை> ஆபபாச ததபாரலக்கபாட்சதி என்பவற்றைதிற்கு அடிரமயபாகதி சதிரதந்தரத தம் 
கண்தணததிபரை கண்டபார்கள். இபதபபபால் இங்கதிருந்து புலம்தபயர்ந்தவர்கள் தங்கள் பணம் 
ஈட்டும் சயநலத்ததினைபால் தங்கள் பரைம்பரரைகரள மட்டுமல்ல அவர்களது அந்நதியச் 
தசலபாவபாணவியவின் முரறையற்றை தசல்வபாக்கதின் கபாரைணத்தபால் எங்கள் எததிர்கபாலப் 
பரைம்பரரைரயயும் சதிரதக்கத் தபான் பபபாகதிறைபார்கள்” (பபரைபா.கபா.சதிவத்தம்பவி) என்றை கருத்து 
சதிந்தரனைக்குரியது. பமபல குறைதிப்பவிட்ட இக்கூற்றுக்கு தபபாருந்துமபாற்பபபால் கவவிரதகரள 
வவிட சதிறுகரதகரளபய எடுத்துக் கபாட்டலபாம்

ஏதனைனைளல் பண்பபாடு என்பது ஓடுகதின்றை நவீபரைபாரடபபபால். கபாலத்ததிற்கும் மனைளத வபாழ்வு 
தநருக்குவபாரைங்களுக்கும் ஏற்ப அடிப்பரடரய மபாற்றைபாமல் சதிலவற்ரறைபய மபாற்றுகதின்றைது. 
ஆனைபால் அந்நதிய கலபாசபாரைத்ததில் இது பலத்த சதிந்தரனைக்கு உரியதபாகும்.

“பண்பபாட்டு மபாற்றைம் ஒரு சதிக்கலபானை நதிகழ்வபாகும். இரதப் பல கபாரைணவிகள் இயக்குகதின்றைனை. 
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அவற்றுள் கண்டுபவிடிப்புக்கள் தவளளப்படுத்துதல்கள்> பரைவல்> பண்பபாட்டுப் பபறு> 
ஓரினைமபாதல்> நவவீனைமயமபாதல்> ததபாழதில்மயமபாதல்> நகரைமயமபாதல்> புரைட்சதி பபபான்றைரவ 
முதன்ரமயபாகச் தசயல்படுகதின்றைனை.” (பக்தவத்சலபபாரைததி- பண்பபாட்டு மபானைளடவவியல்)

இந்தவரகயவில்> சதிற்சதில மபாற்றைங்கரள புலம்தபயர்ந்த தமதிழர் வபாழ்வவில் அந்நதிய கலபாசபாரை 
சூழல் ஏற்படுத்துதல் தவவிர்க்க முடியபாது. இவ்வவிடத்ததில் எமது தமதிழர் சமுகம் பபணவிவரும்
மமீளுருவபாக்கம் பற்றைதியும் சதிந்ததித்தல் பவண்டும். ஏற்கனைபவ குறைதிப்பவிட்டது பபபால் வவிழபாக்கள்>
சடங்குகள் முதலதியனைவற்ரறை புலம்தபயர்ந்த பதசத்ததிலும் நடவு தசய்கதின்றைபபபாது எமது 
சமுக அடுக்குகளளல் புரரைபயபாடிப் பபபாயவிருக்கும் அததிகபாரைம்> சபாததி> வர்க்கம் என்பனை 
மமீண்டும் அங்கு முரளதகபாள்ளத் ததபாடங்குகதின்றைனை. தமதிழ்வபாழ்வு> பமரலத்பதயவபாழ்வு 
இரைண்டிற்குள்ளும் மச்சத் ததிணறைதி வபாழும் இரைட்ரட வபாழ்பவ இறுததியவில் 
மதிஞ்சதிப்பபபாகதின்றைது.

“சதிரிக்க முயன்றும் பதபாற்றுப் பபபாகதிறை
இயந்ததிரை மனைளதன் நபான்.
இறைபால் பபபாட்டு சறைபா பவிடிப்பவர்க்கதிரடயவில்
அகப்பட்டததன்னைபவபா
தரலவவிததிதபான்.
எத்தரனை நபாரளக்குத் தபானைம்மபா
சவபாரி மபாதடனை நதிற்பது?
நுகத்தடி கண்டிய கபாயங்கள்
கழுத்ததில் மபாரல பபபால்.
ஊர் நதிரனைப்பும் உற்றைபார் உறைவவினைர் பற்றைதிய
துடிப்பும்/எப்பபபாதபாவது ஒரு நபாள்
மண்ணக்குத் ததிரும்பவி வருகதிறைதபானை
கனைவும் நதிரனைவும்
நதிழலபாய்த் ததபாடரும் இரைட்ரட வபாழ்க்ரக.
குளத்து நவீரில் தபாமரரை இரலபபபால்
ஓட்டவும் முடியபாது> தவட்டவும் முடியபாது
தவவிக்கதிறை மனைது” (பபாலகபணசன்)

என்று கூறுகதின்றை குரைல் தபான் இன்ரறைய புலம்தபயர்ந்த ஈழத்தமதிழர்களளன் இரைட்ரட 
வபாழ்வுக்கு தபபாதுரமயபானை குரைலபாக ஆகதிவவிடுகதின்றைது. “இந்தத் தமதிழர்கள் தசய்யபவண்டிய 
பணவிகள் பல உள்ளனை. அவற்றுள் முதலபாவது தமக்குப் பவின் வரும் சந்தததியவின் 
தமதிழ்த்தன்ரமரய (அரடயபாளத்ரத) உறுததிப்படுத்ததிக் தகபாள்வதபாகும். யபாழ்ப்பபாணத்ரதயும்
மட்டக்களப்ரபயும் பநபார்பவயவிலும்> கனைடபாவவிலும் நபாற்று நடவு தசய்ய முரனையபாது 
அவ்வவ் நபாடுகளளன் பண்பபாடுகபளபாடு எவ்வபாறு இரணந்து தகபாள்வது என்பது பற்றைதிச் 
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சதிந்ததித்து அடிப்பரடத் தமதிழ்ப் பவிரைக்ரஞரய பபணவிக் ரகயளளப்பதற்கபானை வழதிமுரறைரய 
அறைதிவுபூர்வமபாக பமற்தகபாள்ள பவண்டும். அப்படிச் தசய்யத் தவறைதினைபால் தமபாரிஷதியசதிலும் 
தறையூனைளபயபாவவிலும் தமதிழுக்கும்> தமதிழருக்கும் ஏற்பட்ட கததிதபான் இவர்களுக்கும் ஏற்படும்.” 
(‘புலம்தபயர்ந்த தமதிழர்களுக்கு ஓர் அரறைகூவல்’ என்றை டபாக்டர் க. இந்ததிரைகுமரின் நூலுக்கு 
பபரைபாசதிரியர் கபா. சதிவத்தம்பவி அவர்கள் எழுததிய அணவிந்துரரையவில்)

புகலதிட இலக்கதியமும் பண்பபாடும் ஈழத்து நவவீனை கவவிரதயவின் ஓட்டத்ததிற்கூடபாகபவ தடம் 
பததித்துச் தசல்கதின்றை புலம்தபயர் கவவிரதகள் அதற்குள்பளபய சதில வவிலகரலயும் 
நதிகழ்த்ததியவிருக்கதின்றைனை. அந்த வவிலகல் தமதிழ்ப் பண்பபாட்டபால் பண்பட்ட மனைங்களுக்கு 
தகபாஞ்சமும் பரிட்சயமதில்லபாத அந்நதிய கலபாசபாரை வபாழ்வுச் சூழலதிபய நதிகழுகதின்றைது.

1. புததிய நதிலவரமப்பு> அதற்பகற்ப இயற்ரகச்சூழல்.
2. பல்கலபாசபாரை வபாழ்வுப் பவின்னைணவி.
3. தமபாழதி பவறுபபாடு.
4. வளர்ச்சதியரடந்த சமகம்.

என்பவற்ரறைக் கருத்ததிற் தகபாள்ளும்பபபாது இவர்களளன் பரடப்புக்கரளயும் பரடப்பு 
மபனைபாபபாவங்கரளயும் புரிந்து தகபாள்ள முடியும். இதுபவ ஈழத்து தமதிழ் இலக்கதியச் 
சூழலதில் அததிகமும் பபசப்படபாத அந்நதியம்> தனைளரம> நதிறைவபாதம்> பபாலதியற்பவிரைச்சரனை 
என்பவற்ரறை தபபாருளபாகக் தகபாண்ட கவவிரதகள் அங்கதிருந்து தவளளவருவதற்கும் 
கபாரைணமபாக அரமந்துள்ளனை. இரவ அடிப்பரடயவில் அவர்களளன் பரடப்புக்களளல் புததிய 
உணர்வு உள்வபாங்கல்களுக்கு இடங்தகபாடுத்து தவளளப்படுவரதக் கண்டுதகபாள்ளலபாம்.

எமது மரைபவின்படி ‘தனைளத்ததிருத்தல்’ என்பது அததிகம் இல்ரல. சங்க இலக்கதியங்களும் கூட 
தரலவன் பவறு இடத்ததிற்கு ததபாழதில் நதிமதிர்த்தம் தசன்றைபாலும் குறைதிப்பவிட்ட பருவ 
கபாலத்ததிற்கு இரடயவில் ததிரும்பவி வருபவன் என்று வபாக்குக் தகபாடுத்து வவிட்பட 
தசல்கதின்றைபான். பபாரலநதில ஒழுக்கமும் தரலவனுடன் தரலவவி உடன்தசல்லரலபய 
குறைதிப்பவிடுகதின்றைது. எமது மரைபவின்படி ததிருமணம் முடித்த தபண்; கணவன் தவளளயூர் 
தசன்றைவவிடத்து அவளளன் தபாய் தகப்பன் வவீட்டில் தங்க ரவக்கப்படுகதின்றைபாள். ஆரைம்பத்ததில் 
இருந்த தபாய்வழதிச் சமக அரமப்பும்> கூட்டுக்குடும்ப அரமப்புக்களும் கூட எப்பபபாதும் 
தனைளத்ததிருத்தரல வவிரும்பவியனைவபாக இல்ரல. கூட்டுக்குடும்பம் பவின்னைர் உரடந்து 
கருக்குடும்பமபாகதியபபபாதும்> எமது உறைவுமுரறைகளும் ததபாடர்புகளும் பபாரைம்பரிய 
சடங்குகளளலும்> வவிழபாக்களளலும்> நதிகழ்வுகளளலும் ததபாடர்ந்து வபாழ்ந்து வந்தனை. தனைளரம 
வபாழ்வும் உலகமயமபாக்கல் கலபாசபாரைத்ததிற்கு உள்பள அமதிழ்ந்து பபபானை நதிரலயவில் 
தனைளமனைளதனைளன் உணர்வுகள் ஒரு தபபாருட்டபாக கருதப்படவவில்ரல. எல்லபாபம 
பவிம்பங்களபாகவும்> மபாரயகளபாகவும் மபாறைதிப்பபபாய் வவிடுகதின்றை நதிரலயவிபல மனைளதனுக்கு 
அப்பபாற்பட்ட சடப்தபபாருட்களும் உள் உணர்வுகளும் கவவிரதயபாவரதக் கண்டுதகபாள்ளலபாம்.
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புகலதிட இலக்கதியமும் பண்பபாடும் இன்ரறைய உலகமயமபாக்கல் இதரனை இன்னைமும் 
பவகமபாக்கதியவிருக்கதின்றைது.  உலகமயமபாக்கல் ‘கலபாசபாரைத்ரத’ பண்டமபாகவும் தபபாருளபாகவும் 
பபார்க்கத் ததபாடங்கதி வவிட்டதபால் மனைளத உறைவுகளும் உணர்வுகளும் பவின்தள்ளப்பட்டு 
எல்லபாபம இலபாப நட்டக் கணக்கபாகதி வவிடுகதின்றைனை. இந்த கலபாசபாரைத்துள் சதிக்குண்டு 
பபபானைரமரயத்தபான் இந்த புலம்தபயர் பரடப்புக்களளல் உள்ளடங்கதியுள்ள சதில கவவிரதகள் 
எமக்குக் கபாட்டுகதின்றைனை.

புலம்தபயர்ந்பதபாரின் சதிறுகரதகளளல் பண்பபாடு புலம்தபயர் கவவிரதகரள வவிடவும் 
சதிறுகரதகளளல் தமதிழர்தம் பண்பபாட்டுப் தபறுமபானைத்ரத பமலும் இலகுவபாக அறைதிந்து 
தகபாள்ளமுடியும். புகலதிடச் சூழரல ரமயப்படுத்ததிய பதர்ந்ததடுத்த சதிறுகரதகளளலதிருந்து 
இதரனை ஆதபாரைபூர்வமபாக எடுத்துக் கபாட்டலபாம். பண்பபாட்ரடப் பவிரைததிபளளக்கும் தனைளத் 
ததபாகுப்பு என்று அல்லபாமல் அச்சூழலதிலதிருந்து எழுகதின்றை பரடப்பபாளளகளளன் சதில 
கரதகளபாவது இதரனை தவளளப்படுத்தத் தவறுததில்ரல.

வழதிவழதியபாக எமது மத்த தரலமுரறைகள் மண்ணவில் ரகக்தகபாண்;ட மரைபுகள் 
பழக்கவழக்கங்கரள ரகவவிட முடியபாத நதிரலயும்> அந்நதிய கலபாசபாரைத்துக்குள் தம்ரம 
உடனைடியபாக மபாற்றைதிக்தகபாள்ள முடியபாத நதிரலயும் இங்கு புலம்தபயர்ந்தவர்களுக்கு 
ஏற்படுகதிறைது. இரளஞர் யுவததிகளபாக தசன்பறைபார் இரைண்டு கலபாசபாரைத்துக்குள்ளும் 
ஒத்துப்பபபாகபவண்டிபயபாரைபாய் உள்ளனைர். புததிய தரலமுரறைகள் பவிறைப்பபால் தமதிழரைபாக 
இருந்தபாலும் அவர்களளன் தமபாழதி> பழக்கவழக்கம் அந்தந்த நபாட்டு கலபாசபாரைத்ததிற்கு 
உட்பட்டதபாகபவ அரமந்து வவிடும் நதிரல ஏற்படுகதிறைது. இது குறைதிப்பபாக இரளஞர் 
யுவததிகளளன் தசயற்பபாடுகள் தபற்பறைபாருக்கு பலவவித தநருக்கடிகரள பதபாற்றுவவித்து 
வவிடுகதின்றைது.

“அங்கு ஏற்படுகதிறை சமக> உளவவியல் மபாற்றைங்களபால் எங்களுரடய ஆரடமுரறைரம 
மபாறுகதிறைது. வபாழ்க்;ரக முரறைரம மபாறுகதிறைது. அங்குள்ள சகீபதபாசனை நதிரலகளபால் நபாங்கள் 
பபாததிக்கப்படுகதிபறைபாம். அங்குள்ள பபாடசபாரலகளளல் கல்வவி கற்கப்பபபாகதின்றை பவிள்ரளகள் பவிறை 
பண்பபாடுகளுக்கு பரிச்சயமபாகதி வவிடுகதிறைபார்கள். அவர்கள் மற்ரறைய பண்பபாடுகளளன் 
அம்சங்கரள நன்கு அறைதிந்தவர்களபாக வருகதிறைபார்கள். அந்தப்பண்பபாட்டின் நதியமங்கள் எங்கள்
வவீடுகளுக்குள் வருகதிறைது. இதனைபால் இரு பவறுபட்ட மபனைபாநதிரல வவீடுகளளல் ஏற்படுகதிறைது. 
தபற்பறைபார்கள் சடங்குகரள தமதிழ்ப் பண்பபாட்ரடக் தகபாண்டவர்களபாகவும்> பவிள்ரளகள் 
அரத வவிரும்பபாதவர்களபாகவும் வளர்க்கப்படுகதின்றைனைர். தபற்பறைபார்கள் இச்சடங்குகரள 
வவிரும்பக் கபாரைணம் இந்தச் சடங்குகள்தபான் அவர்களளன் சமக ஒருரமப்பபாட்டிற்கபானை 
தளமபாகும்” (பபரைபா.கபா.சதிவத்தம்பவி) என்றை கூற்று அங்கு வபாழும் புததிய தரலமுரறை பற்றைதி 
ததரிந்து தகபாள்ள உதவுகதின்றைது. தமபாழதி புரியபாரம மதிக முக்கதியமபானை பவிரைச்சரனையபாக 
உள்ளது. உரடயவில் இருந்து உறைவுமுரறைகள் வரரை வவித்ததியபாசமபானை வபாழ்வுச் சூழலபாக 
உள்ளபபபாது பண்பபாட்டு தநருக்கடிகள் தமதிழரரை முரைண்பட ரவக்கதின்றைது. சக்கரைவர்த்ததியவின் 
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‘மனைச’>அ. முத்துலதிங்கத்ததின் ‘தகபாம்புளபானைபா’> அளதவட்டி சதிறைதிசக்கபாந்தரைபாசபாவவின் ‘மரைபுகளும்
உறைவுகளும்’ > கரலச்தசல்வனைளன் ‘கூடுகளும்’> ரைபாபஜஸ்வரி பபாலசப்பவிரைமணவியத்ததின் 
‘அரைங்பகற்றைங்கள’;> ரைததியவின் ‘நதிறைமதில்ரல’> >பஷபாபபாசக்ததியவின் ‘பகுத்தறைதிவு தபற்றை நபாள்> 
தனைது மற்றைது நபான்கபாம் பவிரைரஜ>’ பகபாவவிலூர் தசல்வரைபாஜனைளன் ‘புததிய தரலமுரறை’> ஆசதி. 
கந்தரைபாஜபாவவின் ‘ஒட்டுக்கன்றுகளளன் கபாலம்> முன்னைளரைவு மயக்கங்கள்’> ஆகதிய 
சதிறுகரதகரள உதபாரைணமபாகச் சட்டலபாம்.

தபபா. கருணபாகரைமர்த்ததியவின் சதிறுகரதகளளல் ‘ஒரு கதிண்டர்கபார்டன் குழந்ரதயவின் ஆத்ம 
வவிசபாரைங்கள் > வவிண்ணவின்று மமீளளனும் > வண்ணத்துப் பூச்சதியுடன் வபாழ முற்படல்’> ஆகதிய 
கரதகளளல் இந்தப் பண்பபாட்டு தநருக்ககீட்ரட அறைதிந்து தகபாள்ளமுடிகதின்றைது. புலம்தபயர் 
தமதிழர்களளன் புததிய தரலமுரறைகளுக்கு ஏற்படும் குழப்பங்கரள ஒரு குழந்ரதயவின் 
பகள்வவிகளளலும்> தந்ரதயவின் பததிலுக்கூடபாகவும்>தபபா. கருணபாகரைமர்த்ததி எடுத்துக் 
கபாட்டுகதின்றைபார். கடவுள் நம்பவிக்ரகயும்> தத்துவமும் எமது அறைதிவபார்ந்த தசயற்பபாடுகளுடன் 
ஒப்பவிடப்படும்; பபபாது ஒன்றுக்தகபான்று முரைணபாக அரமகதின்றைது. இது புததிய தரலமுரறைக் 
குழந்;ரதகளளன் மனைங்களளன் வவிசபாரைரணயபாக வவிரியும்பபபாது வவிரடகூறைமுடியபாத நதிரல 
தமதிழ்ப்பண்பபாட்டபால் கட்டரமக்கப்பட்ட தரலமுரறைகளுக்கு ஏற்படுகதின்றைது. பஜர்மனைளயவில் 
வபாழும் ஒரு தமதிழ் இரளஞன் தபாய்லபாந்துப் தபண் ஒருத்ததியுடன் வபாழ முற்படும்பபபாது 
அவனுக்குள் ஏற்படும் முரைண்பபாடுகரள தவளளப்படுத்துவபதபாடு> அவரனைச் சூழ்ந்த 
தமதிழ்ச்சமகத்ததின் ஒதுக்குதலுக்கு அவன் ஆளபாவரதயும் ‘வண்ணத்துப்பூச்சதியுடன் வபாழ 
முற்படுதல்’ என்றை சதிறுகரத சதித்ததிரிக்கதின்றைது.

“சதித்தபார்த்தன் என்ரனைப் பபாருங்கள் நல்ல தபாம்பத்ததியம் என்பது தவறும் பமபாகங்களபாபலபா 
தசக்சதினைபாபலபா அரமந்து வவிடுவததில்ரல. அங்பக ரைசரனைக்கலப்புகளும் கருத்துப் 
பரிமபாற்றைங்கள் இததல்லபாம் இருக்கபவணம். அப்பபபாதுதபான் அது சரவபடும். 
எங்களுரடய வபாழ்க்ரகரயப் பபாருங்கள் குரறைந்தபட்சம் எங்கள் சபாப்பபாட்டு ரைசரனையபாவது
ஒத்துப் பபபாகதின்றைதபாதவன்று ……நபான் கதிரைபாமத்ததில் பவிறைந்து நபாகரிகம் ததரியபாமல் 
வபாழ்ந்துவவிட்ட ஒரு பட்டிக்கபாட்டுப் தபண். உங்கள் கவவிரதயவிலும் இலக்கதியத்ததிலும் 
தத்துவத்ததிலும் எனைக்கு எக்கபாலத்ததிலும் ஈடுபபாடு வரைப் பபபாவபதயவில்ரல. எனைக்கபாக நவீங்கள்
உங்களளன் எத்தரனைபயபா உறைவுகரளயும் நண்பர்கரளயும் இழந்துவவிட்டீர்கள். எததிர்கபாலம் 
பற்றைதி எனைக்குத் ததரிகதின்றை கபாட்சதிகரளயும் பகபாலங்கரளயும் இரைண்டபாவது தமபாழதி 
ஒன்றைதில் எடுத்துச் தசபால்ல எனைக்குத் ததிறைரம இல்லபாமலதிருக்கு வருந்துகதிபறைன். இது நபாபனை
எடுத்துக் தகபாண்ட தவீர்க்கமபானை முடிவுதபான்” (வண்ணத்துப்பூச்சதியுடன் வபாழ முற்படுதல்) 
என்று கூறும் தபாய்லபாந்துப் தபண்; சதில நபாட்களளபலபய பவிரிந்து தசன்றுவவிடுகதிறைபாள். 
இதனூடபாக பவற்றுநபாட்டுப் தபண்ரண ததிருமணம் தசய்து வபாழ்தல் என்பது தமதிழரரைப் 
தபபாறுத்தவரரையவில் கடினைம் என்பபத இக்கரதயவில் உணர்த்தப்படுகதின்றைது. இதுபபபான்றை 
இரளஞர்களளன் பவிரைச்சரனைகரள உணர்த்தும் சதிறுகரதகள் பல உள்ளனை.
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கலபாபமபாகனைளன் அததிகமபானை சதிறுகரதகள் பண்பபாட்டு தநருக்ககீட்ரட ஐபரைபாப்பவிய கலபாசபாரைப் 
பவின்னைணவியவில் மதிக அருகருகபாக ரவத்துப் பபார்க்கதின்றைனை. இவரின் கரதகளளல் 
தமதிழ்ப்பண்பபாட்டு ஒழுக்கவவியல் மரைபவின் தகர்ரவ மதிக நுண்ரமயபாக அவதபானைளக்கமுடியும். 
தனைளரம> இழப்பு> பபாலதியல் தநருக்ககீடு> ஒழுக்கவவியல் மரைபவின் தகர்வு அல்லது 
படிப்படியபானை வவீழ்ச்சதி என்பவற்ரறை இவரின் கரதகள் கூறுகதின்றைனை. கலபாபமபாகனைளன் 
‘நதிஷ்ரட’ ததபாகுப்பவிலுள்ள ‘இரைபா>கனைள> இழப்பு>ஈரைம்> ததரு>’ மற்றும் உததிரியபாக தவளளவந்த 
‘புகபார்> பபாம்பு> 20 ஈபரைபா’ ஆகதிய சதிறுகரதகரளயும் இதற்கு சபான்றைபாக கபாட்டலபாம். எம். 
பவதசகபாயகுமபார் ஈழத்தமதிழ்ச் சதிறுகரதகள் என்றை நவீண்டததபாரு கட்டுரரையவில் 
கலபாபமபாகனைளன் பரடப்புப் பற்றைதிக் கூறும்பபபாது

“ஈழத்தமதிழ் ஒழுக்கவவியல் மரைபவின் மமீது கலபாபமபாகனைளன் பரடப்புலகம் நதிகழ்த்தும் 
கலகங்கரளக் குறைதிப்பவிட்டுச் தசபால்லபவண்டும். ஈழத்தமதிழ் ஆண்கபளபாடு உலகதின் 
தவவ்பவறு இனைப் தபண்கள் உடலுறைவு தகபாள்ள இச்ரச தகபாள்கதின்றைனைர். தயக்கமதின்றைதி 
இவர்களபால் உடன்படவும் முடிகதிறைது. ஒழுக்கவவியல் மரைபவின் தகர்ரவ> கலபாசபாரை இழப்ரப 
இரவ உறுததி தசய்கதின்றைனை. ஆனைபால் இச்சதந்ததிரைம் ஈழத்தமதிழ்ப் தபண்களுக்கு இவர் 
பரடப்புலகதில் மறுக்கப்படுகதின்றைது. இவர்களும் ஒழுக்கதநறைதி பவிறைழலபாம். ஆனைபால் ஈழத் 
தமதிழ் ஆண்கபளபாடுதபான். இந்த இரைட்ரட நதிரலப்பபாடு இவர்கள் பரடப்புலக பநர்ரமரயக் 
குறைதித்த ஐயங்கரளத் பதபாற்றுவவிக்கதின்றைனை.” (பவதசகபாயகுமபார்)

புகலதிட இலக்கதியமும் பண்பபாடும் பலத்த வவிவபாதங்கரள ஏற்படுத்ததிய நபா. கண்ணனைளன் 
‘தநஞ்ச நதிரறைய’> அரைவவிந் அப்பபாத்துரரையவின் ‘அனுபவம் தனைளரம’ என்பவற்ரறை 
சபாருநதிபவததிதபாவவின் ‘உன்னைத சங்ககீதம்’ கரதயவின் அருகருகபாக ரவத்துப் 
பபார்க்கும்பபபாதுதபான் இந்த கலபாசபாரை தநருக்ககீடு அல்லது ஒழுக்கவவியல் மரைபவின் தகர்வு 
ததபாpய வருகதின்றைது ஆனைபால் கலபாபமபாகனும்> பஷபாபபாசக்ததியும் கருணபாகரைமர்த்ததியும் 
முன்ரவக்கும் இந்தநருக்ககீட்ரட பமபல குறைதிப்பவிட்ட மவரின் பரடப்புக்களுடனும் 
ரவத்துப் பபார்க்க முடியபாது. ஆனைபால் பகபாட்பபாட்டு ரீததியபாக கருணபாகரைமர்த்ததிரய தவவிர்த்து
மற்றைவர்களளன் பரடப்புக்கள் ஒபரை பகபாட்டில் வரைக்கூடியரவ. கல்வவி கற்கும் 
மபாணவர்களளன் நதிரலபயபா பவறைபாக இருக்கதிறைது. தமதிழ் இரளஞர் யுவததிகளுக்கு 
இரடயவிலபானை அவர்களளன் புரிந்துணர்வவில் தமதிழ் - பவிதரைஞ்ச கலபாசபாரைம் தசல்வபாக்குச் 
தசலுத்துவதபால்; முரைண்பபாடுகளுக்கு வழதிவகுக்கதின்றைது. இதரனை ரைபமஸ் சதிவரூபனைளன் 
‘மலர்வு’ என்றை சதிறுகரதயவில் பநபாக்கும்பபபாது> “எல்லபாவற்றுக்கும் உச்சக் கட்டம்பபபால் 
அந்தச் சம்பவம் நடந்தது. அன்று வதனைளக்கும் நவீச்சல் வகுப்பு இருந்தது மபாரலயவில் நபான் 
அவர்கள் வவீட்டிற்குப் பபபானைபபபாது மதிகவும் பசபார்வபாகக் கண்கதளல்லபாம் சதிவந்து கட்டிலதில் 
படுத்ததிருந்தபாள். ஏன்? என்னை நடந்தது? எனைக் பகட்டபபபாது> நவீச்சல் குளத்ததில் நவீந்ததிக் 
தகபாண்டிருக்கும்பபபாது சக வகுப்பு மபாணவனைபாகதிய ஆப்பவிரிக்க இரளஞதனைபாருவன் என்ரனை 
நவீருக்கடியவில் அமதிழ்த்ததி கட்டிப்பவிடித்தபடி நதிரறைய பநரைம் ரவத்ததிருந்தபான். அதனைபால் மச்சத்
ததிணறைதி கரளத்து வவிட்படன் என்றைபாள். எனைக்குக் பகபாபம் வந்தது. இனைளபமல் நவீ நவீச்சல் 
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வகுப்பவிற்குப் பபபாகக் கூடபாது.அந்த நபாளளல் தமடிக்கல் எடுத்துக் தகபாடுத்துவவிடு 
என்பறைன்………..ஏன் பபபாகக்கூடபாது? அவன் வவிரளயபாட்டபாகத்தபான் தசய்தபான். இது சபாதபாரைணம்.
எல்பலபாரும் இப்படி அடிக்கடி வவிரளயபாடுபவபாம் என்றைபாள் வதனைள. ………இல்ரல இனைளபமல் நவீ
பபபாகபவண்டபாம் என்பறைன்.…………அவன் என்ரனை என்னை தகடுத்தபா வவிட்டபான்? நவீ 
இப்பபபாததல்லபாம் என் மமீது சந்பதகப்படுகதிறைபாய். நவீ ஒரு சந்பதகம் பவிடித்;த பவிரைபாணவி. என்று 
கத்ததினைபாள் வதனைள. இது என் பகபாபத்ரத அததிகபாpத்தது. நதிதபானைமதிழந்து அவள் கன்னைத்ததில் 
அடித்து வவிட்படன். என்ரனை அடிக்க நவீ ஆர்? உன்ரனை எனைக்குப் பவிடிக்கவவில்ரல. 
உடனைடியபாக தவளளபய பபபா இனைளபமல் இந்த வவீட்டுப் பக்கம் வரைபாபத! எனைப் பவிதரைஞ்சதில் 
கத்ததினைபாள் வதனைள. எனைக்கு வந்த பகபாபத்ததில் அவரளத் தரைக்குரறைவபாக ஏசதிவவிட்டு 
தவளளபயறைதிபனைன். அவள் தகபாஞ்சம் து}ரைத்ததில் இருந்தபபபாது அவளுக்கதிருந்த உரிரமகரளப்
பற்றைதிப் பபசதிய நபான் அவள் எனைக்குரியவளபாகப் பபபாகதிறைபாள் என்றை நதிரல ஏற்பட்டு மதிக 
அண்ரமக்கு வந்தபபபாது சந்பதகம் தகபாண்ட சபாதபாரைண மனைளதனைபாகதிப் பபபானைரத 
தபாமதமபாகபவ உணர்ந்து தகபாண்படன்.”(ரைபமஷ் சதிவரூபன்)

இந்தப்பண்பபாட்டு தநருக்கடிரய புரிந்து தகபாள்வதற்கு

1. இரளஞர்கள் தமதிழர் அல்லபாத பவிறை நபாட்டுப் தபண்கரளத் ததிருமணம் தசய்தல்.
2. தபாய் தந்ரதயரின் வவிருப்புக்கு மபாறைபாக தமதிழ் இரளஞர் யுவததிகள் பவிறைநபாட்டு இரளஞர் 
யுவததிகரள நண்பர்களபாக ஏற்றுக் தகபாள்ளல்.
3. பவிறைநபாட்டுச் சூழலதின் மத்ததியவில் அந்நபாட்டுக் கலபாசபாரைத்ரதபய ரகக்தகபாள்ளல்.

ஆகதிய நதிரலரமகளளன் ஊடபாகபவ இப் பண்பபாட்டு தநருக்கடிரய வவிளங்கதிக் 
தகபாள்ளமுடியும். இது@ ததிருமணம்> நட்பு> உறைவு> என்பவற்றுள் ஏற்படும் பண்பபாட்டு 
மபாற்றைம் என்பதற்கு மட்டும் தபபாருந்தக் கூடியது. பஷபாபபாசக்ததியவின் ‘ரைவுடி ரைததி’ என்றை 
சதிறுகரதயவில் முற்றைதிலும் பவிதரைஞ்ச கலபாசபாரைத்துக்குள் மபாறைதிவவிட்ட யுவததி ஒருவரின் 
நடத்ரதக் பகபாலங்கள் தபற்பறைபாருக்கு தபரும் பவிரைச்சரனையபாகத் பதபான்றுவதும் எடுத்துக் 
கபாட்டப்படுகதிறைது. இபதபபபால்> “தபாங்கள் ஒழுக்கந் தவறைதி நடந்து தகபாண்பட தங்கள் சமகப் 
தபண்பபாலரிடம் தமதிழ்ப் பண்பபாட்ரட கட்டிக் கபாக்க வவிரழயும் ஆண் வர்க்கத்ததினைரின் 
முகத்ததிரரைகரள ரைபாபஜஸ்வரி பபாலசப்பவிரைமணவியத்ததின் அரைங்பகற்றைங்கள்> சந்ததிரைபாபதவவியவின் 
கலபாசபாரைங்கள் ஆகதிய கரதகள் கதிழதித்ததறைதிகதின்றைனை.”( கலபாநதிததி நபா. சப்பவிரைமணவியம்)

மரனைவவி பவிள்ரளகரள ஈழத்ததில் வவிட்டுவவிட்டு வந்ததிருக்கும் ஒரு ஆணக்கு அந்நதிய 
நபாட்டுப் தபண்ணடன் ஏற்பட்ட நட்பு உடலுறைவு வரரை தசல்ல முரனையும்பபபாது> “வபாரய 
மடு அஞ்தஜலபா . நபான்கபாண்டுகளுக்கு பமலபாக என் ஸ்பரிசம் இன்றைதி எனைது உடல் சகம் 
கதிட்டபாமல் துப்பபாக்கதி பவட்டுக்களுக்கும் தசல் அடிகளுக்கும் பயந்து தகபாண்டு என் மரனைவவி
என் தசல்வங்களுடன் உயவிரரைப் பபாதுகபாக்க அங்பக பபபாரைபாடிக் தகபாண்டிருக்கதிறைபாள். உனைது 
வபாதம் பவண்டுபகபாள் நதியபாயமபாகப் பட்டபால் என் மரனைவவியும் அங்பக இந்த சகத்ததிற்கபாக 
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உன்ரனைப்பபபால் ஒருவரனைத் பதடிப்பபபாயவிருக்கலபாம்” (முருகபூபததி) என்று தல.முருகபூபததி 
‘மரழ’ சதிறுகரதயவில் எழுதுவது> ஒருவரகயவில் புலம்தபயர்ந்த மண்ணவில் பபாலதியல் 
ரீததியபானை தவறைதிரழத்தல்கரள எடுத்துக்கபாட்டவும்> மறுபுறைத்ததில் அவர்கரள சபாpயபானை 
பபாரதயவில் தநறைதிப்படுத்தலுக்கபாகவும் என்று கூறைலபாம். கருணபாகரைமர்த்ததியவின் ‘வண்ணத்துப் 
பூச்சதியுடன் வபாழ முற்படல்> சண்தடலதி> கரலஞன்> தரரையவில் ஒரு நட்சத்ததிரைம்> ஆகதிய 
சதிறுகரதகளும்> பபார்த்ததிபனைள;ன் ‘ஐம்பது தடபாலர்ப் தபண்பண> ததபாpய வரைபாதது> இழவுக்கும்
ததபாழதிலுக்கும் வந்தரனை தசய்பவபாம்’ ஆகதிய சதிறுகரதகளளலும் இந்த உலகளபாவவிய மபானைளய
பநயம் பரடப்புக்களளல் ஒன்றுபடுவரதக் கண்டுதகபாள்ளலபாம்.

பபார்த்ததிபரனையும் கருணபாகரைமர்த்ததிரயயும் தபபாறுத்தவரரையவில்

1. புலம்தபயர்ந்த தமதிழ் இரளஞர்களளன் தசயற்பபாடுகள்;.
2. அந்நதிய கலபாசபாரை சூழலதில் தமதிழ்ப்பண்பபாட்டு மனைம் எததிர்தகபாள்ளும் மபானைளட அவலங்கள்.
3. தபண்கள் எததிர்தகபாள்ளும் உடல் உள சதிரதவுகள்

ஆகதியவற்ரறை தமது கரதகளளல் தவளளப்படுத்துகதின்றைனைர். மதிகுந்த துயருடனும் 
கழதிவவிரைக்கத்துடனும் வபாசக மனைங்களளல் இரைண்டு பரடப்பபாளளகளும் ஏற்றைதியும் 
வவிடுகதின்றைனைர். நடுவபானைளல் வவிமபானைம் தவடித்துச் சதிதறைதியபபபாது யபாருக்கும் ததபாpயபாது 
தசத்துப்பபபானை பபாலுவும்> பகட்ட கபாச தகபாடுக்கபாததபால் ஏபதபா ஒரு நபாட்டில் ததருவவில் 
வவிட்டுவவிட்டு வந்தபபபாது தசத்துப் பபபானை புனைளதபாவும்> பபார்த்ததிபனைளன் கரதகளளல் இந்த 
நூற்றைபாண்ரட உலுக்கதி வவிடக்கூடிய துயரைக்கரதகளளன் பட்டியலதில் பசரைக்கூடியவர்கள். 
ஆனைபால் பபார்த்ததிபனைளடத்ததில் தவளளப்படும் துயர் கவவிந்த கரதகள் கருணபாகரைமர்த்ததியவிடம் 
மதிக அடங்கதிய குரைலதில் தவளளப்படுவதரனையும் கண்டு தகபாள்ளலபாம்.

இன்ரறைய புலம்தபயர்ந்த இரளஞர்களளன்> புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் உண்ரமயபானை 
முகத்ரதக் கபாட்டக்கூடிய கரதகளபாக அரவ இருக்கதின்றைனை. புலம்தபயர் 
வபாழ்பனுபவத்ததினூடபாக சதில முக்கதியமபானை பரடப்புக்கரளத் தருபவர்களளல் அடுத்து 
குறைதிப்பவிட பவண்டியவர்கள் கலபாபமபாகனும்> பஷபாபபாசக்ததியும். இருவரிடமும் கரத> 
கரததமபாழதி> கரதக்குரிய வடிவம் என்பவற்றைதில் அததிக ஒற்றுரம கபாணக் கதிரடக்கதின்றைது.

1. நவவீனை எழுத்து வடிவம் சபார்ந்த பவிரைக்ரஞ.
2. தமதிழர் ஒழுக்கவவியல் மரைபவின் சரிவுகரள பரடப்பவில் தகபாண்டு வருதல்.

தமதிழ்ப் பண்பபாட்டபால் கட்டரமக்கப்பட்ட மபாந்தர்களளன் ஒழுக்கவவியல் மரைபவிரனை 
உலுக்கதிவவிடக்கூடியரவபய இவரைது சதிறுகரதகள். ஆண்-தபண் உறைவுநதிரல குறைதித்தும்> 
சமகத்ததில் மரறைந்ததிருக்கும் பவிறைழ்வபானை நடத்ரதகள் குறைதித்தும்> இவரின் கரதகள் பகள்வவி
எழுப்புகதின்றைனை. அவற்ரறை எந்தவவித வவிமர்சனைமுமதின்றைதி> பூடகமுமதின்றைதி சமகத்ததின் முன் 
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ரவக்கும் கலபாபமபாகனை@;;  பலத்த வவிவபாதங்களுக்குரிய களங்கரளயும் 
பதபாற்றுவவித்ததிருக்கதின்றைபார். இவரின் ‘கனைள’ என்றை கரத தமதிழ்நபாட்டில் மதிகுந்த வவிவபாதத்ததிற்கு
உட்படுத்தப்பட்ட கரத. ‘ஈரைம்> கனைள> இழப்பு> 20 ஈபரைபா> ஆகதிய கரதகரள இவ்வபாறு 
குறைதிப்பவிடலபாம்.

‘தஜயந்தவீசன் கரதகள்’ ததபாகுப்பவில் சமகத்ததின் மமீது கலபாபமபாகன் ரவக்கும் 
குற்றைச்சபாட்டுகள் பல. பபபாலதி> ஆடம்பரைம்> சபாததி> சகீதனைம்> கண்மடித்தனைமபானை மரைபுப் 
பபணரக என்பவற்ரறை ஜனைரைஞ்சக ஊடகத்ததிற்குரிய தமபாழதி நரடயவில் முன்ரவக்கதின்றைபார். 
தமதிழரின் தற்கபால வபாழ்வவின் மமீதபானை பகள்வவியபாக அரமயும் இக்கரதகள் புலம்தபயர் 
பரடப்புலகதில் இன்தனைபாரு தளத்ததில் முக்கதியமபானைரவ. ஏற்கனைபவ கலபாபமபாகனுடன் 
ஒப்பவிட்டவபாறு தமதிழ்ப்பண்பபாட்டின் சரிவுகரள தவளளப்படு;த்தும் பல கரதகள் 
பஷபாபபாசக்ததியவிடமும் உள்ளரம உள்ளபார்ந்து பநபாக்கும்பபபாது புலப்படும். ‘பகுத்தறைதிவு தபற்றை
நபாள்> பத்துக் கட்டரளகள்> கபாய்தல்’ ஆகதியனை இவ்வரகயவில் ஆய்வுக்குரியனை.

முதல்முதலதில் ‘பயண இரடதவளளயவில்’ தபண் உடலும் உளமும் சதிரதக்கப்படல் மதிகத் 
தபாமதமபாகபவ புலம்தபயர் பரடப்புலகதில் தவளளப்படுகதிறைது. அந்த தவளளப்பபாடுகளளல் மன்று
கரதகள் மபாத்ததிரைம் இதுவரரை கதிரடத்துள்ளனை. ஒன்று பஷபாபபாசக்ததியவின் ‘தனைது மற்றைது 
நபான்கபாம் பவிரைரஜ’> ஏரனையவற்றுள் சமததிரூபனைளன் ‘யபாதுமபாகதி நதின்றைபாள்’> பபார்த்ததிபனைளன் 
‘வந்தவள் வரைபாமல் வந்தபாள்’ ஆகதியரவ. இந்த அனுபவம் முதல் முதலதில் இவர்களளடபம 
பததிவபாகதின்றைது.

ததபாகுப்பு
புலம்தபயர்ந்த தமதிழரின் வபாழ்க்ரக இன்று பல்பவறுவவிதமபானை தநருக்கடிரயச் சந்ததித்துக் 
தகபாண்டிருக்கதின்றைது. அது தமபாழதியவிலும்> குடும்ப உறைவுநதிரலகளளலும்> இனைம் சபார்ந்த 
மரைபுவழதிப்பட்ட பபணரகயவிலும் பலத்த பபாததிப்ரப ஏற்படுத்துகதின்றைது. ஆனைபாலும் 
ஒட்டுதமபாத்தமபாக ஒபரை இடத்ததில் (கனைடபா - தரைபாரைன்பரைபா) தமதிழர்கள் குவவிந்து வபாழ்கதின்றை 
சூழல் இன்று ஏற்பட்டிருப்பதனைபால் தமபாரீசதியஸதில் தமதிழுக்கும் தமதிழ்ப்பண்பபாட்டுக்கும் 
பநர்ந்த அவலம் பபபால அச்சப்படபவண்டிய அவசதியம் இப்பபபாது இல்ரல.சதில 
தரலமுரறைகளுக்குப் பவின்னைர் தமதிழ்ப்பண்பபாடு அதன் அரடயபாளமபாகப் பபணவது 
ததபாடரைக்கூடும். அது தமதிழ் தமபாழதியவினூடபாக அல்லபாத அந்தந்த நபாட்டு தமபாழதி 
உணர்வுக்கூடபாகபவ ததபாடரை வபாய்ப்புண்டு. இந்த நதிரலயவில் எமது அரடயபாளத்ரதப் பல 
வவிதத்ததிலும் கட்டிக்கபாக்க பவண்டிய பதரவ தபாய்ச்சமகத்ததிற்கும் புலம்தபயர்ந்த 
சமகத்ததிற்கும் தபபாறுப்பபானை கடரமகளபாகவுள்ளனை. இதரனை இலக்கதியத்ததிற்கு ஊடபாக 
மட்டுமன்றைதி சமகவவியல் தமபாழதியவில் பண்பபாட்டு ஆய்வுகளளனூடபாகவும் பநபாக்கதினைபால் 
பமலும் பல உண்ரமகள் தவளளவரை இடமுண்டு. (இலங்ரக ததிருபகபாணமரலயவில் கதிழக்கு 
மபாகபாண கல்வவி பண்பபாட்டலுவல்கள் கபாணவி கபாணவி அபவிவவிருத்ததி பபபாக்குவரைத்து அரமச்சதின்
பண்பபாட்டலுவல்கள் ததிரணக்களம் நடத்ததிய தமதிழ் இலக்கதிய வவிழபா 2010 ஆய்வரைங்கதில் 
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வபாசதிக்கப்பட்ட கட்டுரரை)

உசதொத்துரணை
1. பக்தவத்சலபபாரைததி ; 1999> பண்பபாட்டு மபானைளடவவியல்> தசன்ரனை> மணவிவபாசகர் பததிப்பகம்.
2. சதிவத்தம்பவி கபா. பபரைபாசதிரியர் ;1988> தமதிழ்ப்பண்பபாட்டின் மமீள்கண்டுபவிடிப்பும் 
நவவீனைவபாக்கமும். தகபாழும்பு.
3. நதித்ததியபானைந்தம். வவி கலபாநதிததி ;2002> புலம்தபயர்ந்த இலங்ரகத் தமதிழபாpன் பண்பபாட்டுத் 
தனைளத்துவம்- சதில அவதபானைளப்புகள்> தகபாழும்பு தமதிழ்ச் சங்கம்.
4. குபணஸ்வரைன். ச : 2006> “இருபதபாம் நூற்றைபாண்டில் ஈழத்ததிலதிருந்து 
புலம்தபயர்ந்தவர்களளன் கவவிரத புரனைகரதகள் பற்றைதிய ஆய்வு” (பததிப்பவிக்கப்படபாத
முதுதத்துவமபாணவி ஆய்பவடு) யபாழ்ப்பபாணப் பல்கரலக்கழகம்> உயர்பட்டப் படிப்புகள் பபீடம்.
5. புலம்தபயர்ந்பதபார் கவவிரதகள் (பதர்ந்ததடுத்தரவ)
6. புலம்தபயர்ந்பதபார் சதிறுகரதகள் (பதந்ததடுத்தரவ)
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27. சதிங்ரகநகர் பற்றதியதததொரு வநதொக்கு - வ.ந.கதிரிதரைன் -

சதிங்ரக நகர் நல்லூர் தமதிழரைசர்களளன் இரைபாஜதபானைளயபாக வவிளங்குவதற்கு முன்னைர் வவிளங்கதிய
நகர். இதன் இருப்பு பற்றைதிப் பல்பவறு வவிதமபானை ஊகங்கள், கருதுபகபாள்கள் நதிலவுகதின்றைனை. 
ஒன்றைதிற்குப் பவின் முரைண்பபாடபானை ஊகங்கள் ஆய்வபாளர்கரள பமலும் பமலும் 
குழப்பத்ததிலபாத்ததி ரவப்பனைவபாகவுள்ளனை. முதலதியபார் இரைபாசநபாயகம், சவபாமதி ஞபானைப்பவிரைகபாசர் 
பபபான்பறைபார் வல்லதிபுரைபம சதிங்ரக நகரைபாக இருந்ததிருக்கக் கூடிய சபாத்ததியங்கள் உள்ளதபாகக் 
கருதுவர். பபரைபாசதிரியர் சதிற்றைம்பலபமபா நல்லூபரை சதிங்ரகநகதரைனைக் கருதுவபார். கலபாநதிததி 
க.குணரைபாசபா, கலபாநதிததி ப.புஷ்பரைட்ணம் ஆகதிபயபார் பூநகரிப் பகுததியவிபலபய சதிங்ரக நகர் 
அரமந்ததிருந்ததபாகக் கருதுவர். ஆனைபால் கலபாநதிததி புஷ்பரைடணத்ரத பமற்பகபாள் கபாட்டி 
கலபாநதிததி குணரைபாசபா சதிங்ரக நகர் பூநகரிப் பகுததியவில் இருந்தரத வலதியுறுத்துவபார். கலபாநதிததி 
புஷ்பரைட்ணபமபா கலபாநதிததி குணரைபாசபாவவின் நூல்கரள தனைது சதிங்ரக நகர் வபாதத்ததிற்கு வலு 
பசர்ப்பதற்கபாகக் குறைதிப்பவிடுவபார். ஆனைபால் இவர்கள் இருவருக்குமதிரடயவிலும் கூட சதிங்ரக 
நகர் என்னும் தபயர் வந்ததற்கபானை கபாரைணம், மற்றும் சதிங்ரக நகரின் பதபாற்றைத்ததிற்கபானை 
கபாலகட்டம் ஆகதியவற்றைதில் மபாறுபட்ட குழப்பகரைமபானை கருத்துகபள நதிலவுகதின்றைனை. 
இக்கட்டுரரையவில் இவர்களளருவரினைதும் சதிங்ரகநகர் பற்றைதிய கருதுபகபாள்களளல் கபாணப்படும் 
வலுவவிழந்த தன்ரமபற்றைதி சதிறைதிது ஆரைபாய்பவபாம். பவின்னுபமபார் சமயம் இது பற்றைதி பமலும் 
வவிரிவபாக ஆய்பவபாம். கலபாநதிததி புஷ்பரைட்ணத்ததின் தர்க்கத்ததில் கபாணப்படும் முரைண்பபாடுகள் 
சதிங்ரக நகர் பற்றைதிய சவபாமதி ஞபானைப்பவிரைகபாசர் மற்றும் முதலதியபார் தச.இரைபாசநபாயகம் 
ஆகதிபயபாரின் சதிங்ரகநகர் பற்றைதிய கருதுபகபாட்களுக்பக வலுபசர்ப்பதபாக அரமகதின்றைனை 
என்பது அடிபயனைளன் நதிரலப்பபாடு.

சதிங்ரக நகர் பற்றைதிய கலபாநதிததி குணரைபாசபா பவின்வருமபாறு கூறுவபார்: "... உக்கதிரைசதிங்கன் புததிய 
தரலநகர் ஒன்றைதிரனைத் தன் இரைபாச்சதியத்ததில் உருவபாக்க வவிரும்பவி வன்னைளப் பவிரைபதசத்ததில் ததிக்
வவிஜயம் ஒன்றைதிரனை பமற்தகபாண்டபான். அவன் வன்னைள மபார்க்கமபாகச் தசல்லுரகயவில் 
வன்னைளயர்கள் ஏழுபபரும் எததிர்தகபாண்டு வந்து வன்னைள நபாடுகரளத் ததிரறை தகபாடுத்து ஆள 
உத்தரைவு பகட்டபார்கள். உக்கதிரைசதிங்கன் அதற்குச் சம்மததித்தபான். அப்பவிரைபதசத்ததில் அவன் 
உருவபாக்கதிக் தகபாண்ட தரலநகர் சதிங்ரக நகரைபாகும்..." (நூல்: 'யபாழ்ப்பபாண அரைசபரைம்பரரை'- 
க.குணரைபாசபா; பக்கம் 59).

வன்னைளயர்கள் வபாழ்ந்த பகுததி அடங்கபாப்பற்று எனை அரழக்கப்பட்டது. இதற்குரிய முக்கதிய 
கபாரைணங்களளதலபான்று வன்னைளச் சதிற்றைரைசர்கள் பலதடரவகள் யபாழ்மன்னைர்களுட்பட ஏரனைய 
மன்னைர்களுக்கு அடங்கபாமல் வபாழ்ந்தவர்கள் என்னும் கூற்று. சதில சமயங்களளல் 
யபாழ்மன்னைர்களுக்தகததிரைபாகக் கலகங்கரளயும் தூண்டி வவிட்டுள்ளரத யபாழ்ப்பபாண 
ரவபவமபாரல (யபாழ்ப்பபாணரவபவமபாரல, முதலதியபார் குலசபபாநபாதன் பததிப்பு; பக்கம் 37-40) 
வவிபரிக்கும். பமலும் பரழய வரைலபாற்று நூல்களளல் பூநகரி, பல்லவரைபாயன் கட்டு பபபான்றை 
வன்னைளப் பகுததிகரள 'தவளளநபாடு' (யபாழ்ப்பபாணரவபவமபாரல: பக்கம் 29) என்றுதபான் 
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அரழத்துள்ளபார்கள். இவ்வவிதமபானை தவளளநபாதடபான்றைதிற்கு, அததிலும் அததிக அளவவில் எததிர்ப்புச்
சூழல் நதிலவவியததபாரு இடத்துக்கு எதற்கபாக இரைபாஜதபானைள கததிரரைமரலயவிலதிருந்து 
மபாற்றைப்பட்டது?

"...சதிங்ரக நகர் என்றை தபயர் கலதிங்கநபாட்டு நகரைங்களுள் ஒன்றைபாகதிய ஸதிங்கபுரைத்ததின் 
ததபாடர்புரடய தபயர் என்று தகபாள்ள இடமுண்டு.... சதிங்ரக நகர் என்றை தபயர், முதன் 
முதல் கததிரரைமரலயவிலதிருந்து தரலநகரரை பவறைதிடத்ததிற்கு மபாற்றைதிப் புததிய தரலநகர் 
ஒன்றைதிரனை உருவபாக்கதிய உக்கதிரைசதிங்கனைளன் தபயரரைத் தபாங்கதி சதிங்க(ன்) நகர் எனை 
வவிளங்கதியவிருந்தது எனைக் தகபாள்வபத சபாலப் தபபாருத்தமபானைது." (நூல்: 'யபாழ்ப்பபாண 
அரைசபரைம்பரரை'- க.குணரைபாசபா; பக்கம் 59) என்பபார் க.குணரைபாசபா. இதுபற்றைதிய கலபாநதிததி 
புஷ்பரைட்ணத்ததின் கருதுபகபாள் பவறைபானைது. அவர் பசபாழபரை சதிங்ரகநகதரைன்னும் தபயர் 
ஏற்படக் கபாரைணதமன்பபார்: " ...இப்தபயர் ஒற்றுரம கூடக் கலதிங்கநபாட்டுச் 
சதிங்கபுரைத்ததபாடர்பபால் பநரைடியபாக வட இலங்ரகக்கு வந்தததனைக் கூறுவரதவவிடத் 
தமதிழகத்துடனைபானை ததபாடர்பபால் வந்தததனைக் கூறுவபத தபபாருத்தமபாகத் பதபான்றுகதிறைது. 
ஏதனைனைளல் தமதிழகத்ததிலும் இப்தபயர் நவீண்டகபாலமபாகப் புழக்கத்ததிலதிருந்து வந்துள்ளது. கதி.பவி. 
7ஆம் நூற்றைபாண்டில் ஆட்சதிபுரிந்த பல்லவ மன்னைன் சந்ததிரைபாததித்ய கபாலச் தசப்பபடு சதிங்கபுரை 
என்றை இடத்ததில் இவன் அரமத்த ஆலயம் பற்றைதிக் கூறுகதிறைது....... அபத பபபால வட 
இலங்ரகரய தவற்றைதி தகபாண்ட முதலபாம் பரைபாந்தக பசபாழன் கபால இரு நகரைங்கள் 
சதிங்கபுரைம், சதிங்கபுரைநபாடு என்றை தபயரரைப் தபற்றைதிருந்தனை. அத்துடன் தகபாங்கு 
மண்டலத்ததிலுள்ள கபாங்பகயநபாடு பசபாழர் ஆட்சதியவின்பபபாது சதிங்ரக என்றை இன்தனைபாரு 
தபயரரையும் தபற்றைதிருத்தது. இச்சதிங்ரக நபாட்டு பவளபாளத் தரலவர்களுக்கு பசபாழர்கள் 
இட்ட மறுதபயர் சதிங்ரகப் பல்லவரைபாயர் என்பதபாகும். இவர்கள் பசபாழருடன் இரணந்து 
இலங்ரக நபாட்டுடனைபானை அரைசதியலதிலும், பரடதயடுப்புக்களளலும், வர்த்தகத்ததிலும் 
ஈடுபட்டதற்குப் பல சபான்றுகள் உண்டு.." (நூல்: ததபால்லதியல் பநபாக்கதில் இலங்ரகத் தமதிழர் 
பண்பபாடு - ப.புஷ்பரைட்ணம்; பக்கம் 183)

முதலதியபார் இரைபாசநபாயகம் 'பகபாட்டகம' கல்தவட்டில் 'தபபாங்தகபாலதி நவீர்ச் சதிங்ரக நகரைபாரியன்' 
எனைக் குறைதிப்பவிட்டிருப்பரதக் கபாரைணம் கபாட்டி அதற்குரிய பவிரைபதசமபாக வல்லதிபுரைபம 
அவ்வவிதமபானை துரறைமுகப் தபபாலதிவுள்ள நகதரைன்று கருதுவபார். ஆனைபால் கலபாநதிததி 
க.குணரைபாசபாபவபா இது பற்றைதிப் பவின்வருமபாறு கூறுவபார்: "....யபாழ்ப்பபாணக் கடனைவீபரைரி அன்று 
தபபாங்கு கடலபாகபவ வவிளங்கதியது....." (நூல்: 'யபாழ்ப்பபாண அரைசபரைம்பரரை'- க.குணரைபாசபா; பக்கம்
60) பததினைபான்கபாம் நூற்றைபாண்டில் நதிகழ்ந்த சம்பவத்ரதக் கூறுவது பகபாட்டகம கல்தவட்டு. 
இக்கபாலகட்டத்ததில் கலபாநதிததி க.குணரைபாசபா குறைதிப்பவிடுவது பபபால் யபாழ்ப்பபாணக் கடனைவீபரைரி 
தபபாங்கு கடலபாக இருந்ததபா என்பது சந்பதகத்ததிற்குரியது. இதற்குப் பல நூறு 
வருடங்களுக்கு முன்னைபரை மபாந்ரத கூடத் தன் முக்கதியத்துவத்ததிரனை இழந்து வவிட்டது. 
தபபாங்கு கடலபாகவவிருந்த யபாழ்ப்பபாணக் கடனைவீபரைரி மதிக வவிரரைவபாக அதன் இன்ரறைய 
நதிரலக்கு மபாறைதி வவிட்டதபா?
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இவ்வவிடத்ததில் முதலதியபார் இரைபாசநபாயகத்ததின் இவ்வவிடயம் சம்பந்தமபானை கருதுபகபாள்கரள 
ஆரைபாய்வதும் பயனுள்ளபத. இவரைது 'யபாழ்ப்பபாணச் சரித்ததிரைம்' பண்ரடய யபாழ்ப்பபாணம் பற்றைதி
வவிபரித்தபடிபய ததபாடங்குவது குறைதிப்பவிடத்தக்கது. அததில் பவின்வருமபாறு 
வவிபரிக்கப்பட்டுள்ளது:"இப்பபபாது குடபாநபாடபாக வவிருக்கும் யபாழ்ப்பபாணம், முன்தனைபாரு 
கபாலத்ததில் அதபாவது கதிறைதிஸ்துவுக்கு அபநக ஆயவிரைம் ஆண்டுகட்கு முன்னைபரை, இரைண்டு 
தவீவுகளபாகவவிருந்தது. பமற்பக நபாகதவீவம், மணவிநபாகதவீவம், மணவிபுரைம், மணவிபல்லவம் என்னும்
நபாமங்களபால் வழங்கபப்பட்ட தபருந்தவீவும், கதிழக்பக எருரமத் முல்ரலத்தவீவு, எருரமதவீவு 
என்று தபயர்தபற்றை சதிறுதவீவும் ஆக இரு பவிரிவபாக இருத்தது. கபாலந்பதபாறும் 
பூகம்பங்களளனைபாலும், பவிரைளயங்களளனைபாலும் அழதிக்கப்பட்டு, பமற்பக ஒன்றைபாயவிருந்த 
தபருந்தவீவகம் பலதவீவுகளபாகப் பவிரிக்கப்பட்டது. கபாரரைதவீவு, பவலரண, மண்ரடதவீவு, 
புங்குடுதவீவு, அனைரலதவீவு, நயவினைபாதவீவு, தநடுந்தவீவு முதலதிய தவீவுகளும், வலதிகபாமமும் 
அப்தபருந்தவீவகத்ததின்பகுததிகபளயபாம். அவ்வபாபறை கதிழக்பக ஒன்றைபாகவவிருந்த சதிறுதவீவகம் 
களப்புக் கடலபால் வடமரைபாட்சதி, ததன்மரைபாட்சதி, பச்சதிரலப்பள்ளளதயன்னும் பகுததிகளபாகப் 
பவிரிக்கப்பட்டது. பண்ரணக்கடல், பூநகரிக்கடல், யபாரனையவிறைவுக்கடல் என்னுங் 
களப்புக்கடல்கள் முன்பனை வங்கபாளக்குடபாக்கடலுடன் பசர்ந்து, ஆழமும் அகலமும் 
உள்ளனைவபாயவிருந்தனை; அன்றைதியும் பமரலத்பதசங்களளலும், சகீனைம் முதலதிய 
ககீரழத்பதசங்களளலுமதிருந்து பபபாக்குவரைவு தசய்யுங் கப்பல்களுக்குப் தபரும் வழதியபாகவும், 
பசபாளகம் வபாரடக்கபாற்றுக்கள் ததபாடங்குங் கபாலங்களளல் உண்டபாகும் புயல்களுக்கு, 
அக்கப்பல்களளன் ஒதுக்கதிடமும் உரறைவவிடமுமபாகவும் இருந்தனை" ('யபாழ்ப்பபாணச்சரித்ததிரைம்'; 
பக்கம்1-2). இவ்வவிதமபாகவவிருந்த நதிரல கபாலப்பபபாக்கதில் மபாறைதி யபாழ்ப்பபாணக்குடபாநபாடு 
உருவபாகதியதற்குக் கபாரைணங்களபாக வங்கபாளக்குடபாக்கடலதின் அரலகளபால் ஒதுக்கப்படும் 
மணற்றைதிரைளளரனையும், வடக்கதில் முருரகக்கற்பூச்சதினைபால் உண்டபாக்கப்படும் 
கற்பபாரறைகரளயும், ததற்கதிலதிருந்து பசபாளகக்கபாற்றைதினைபால் தகபாண்டுவரைப்படும் 
மணலதிரனையும் சட்டிக் கபாட்டுவபார் முதலதியபார் இரைபாசநபாயகம்.

பமலும் இவரைது ஆய்வவின்படி கதி.மு முதலபாம் நூற்றைபாண்டிலதிருந்து , கதி.பவி..மன்றைபாம் 
நூற்றைண்டுவரரையவில் மபாபதபாட்டம் புகழ்மதிக்க துரறைமுகமபாகவவிருந்தது. கதிபரைக்கர், பரைபாமர் 
மற்றும் அரைபாபவியர்கள் எனைப்பலர் மபாபதபாட்டத்துரறைமுகத்து தமது ககீரழத்பதய 
வவியபாபபாரைநதிமதித்தம் வந்து பபபாயவினைர். மன்னைபாரிலும் ,மபாபதபாட்டத்ததிலுங் கபாணப்படும் 
தபருக்குமரைங்கள் அரைபாபவியர்களபால் தகபாண்டுவரைப்பட்டரவபய என்பது இவரைது கருத்து. 
மபாபதபாட்டம் பற்றைதி யபாழ்ப்பபானை இரைபாச்சதியம் பவின்வருமபாறு வவிபரிக்கும்: "அக்கபாலத்ததில் 
இலங்ரகயவின் பவிரைசதித்த துரறைமுகம் மபாபதபாட்டம் என்னும் தபருந்துரறைபய. அரதப் 
பவிரைதபானை துரறைமுகமபாகக் தகபாண்டு வங்கபாளக்குடபாக்கடலுக்கூடபாய்க் ககீரழத்பதசங்களுக்குப்
பபபாகும் மரைக்கலங்களும், சகீனை பதசத்ததிலதிருந்து வரும் மரைக்கலங்களும் 
யபாரனையவிறைவுக்கடலுக்கூடபாகப் பபபாக்குவரைவு தசய்வதுண்டு" (யபாழ்ப்பபாணச்சரித்ததிரைம்'; பக்கம்
19). அக்கபாலகட்டத்ததில் நபாவபாந்துரறை, பூநகரி மற்றும் கல்முரனை ஆகதியனைவும் 
துரறைமுகங்களபாக வவிளங்கதியதபாகவும், நபாவபாந்துரறையவிலதிருந்து வழுக்கதியபாற்றைதின் வழதிபய 
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தரலநகரைபாயவிருந்த கததிரரைமரலக்கு சங்கடம் என்னுந் பதபாணவிகளளல் வவியபாபபாரைப்பண்டங்கள்
ஏற்றைதி தசல்லப்பட்டனைதவன்றும், இதனைபாபலபய நபாவபாந்துரறைக்கு 
சங்கடநபாவபாந்துரறைதயன்னும் தபயர் இப்தபபாழுதும் வழங்கதிவருவதபாகவும் இரைபாசநபாயகம் 
அவர்கள் பமலும் கருதுவபார். இவ்வவிதமபாகப் புகழ்தபற்று வவிளங்கதிய மபாபதபாட்டம் 
'மண்பணறைதிட்டிருந்தபடியபால் துரறை உபபயபாகம் அருகதி, ஒன்பதபாம் நூற்றைபாண்டளவவில் 
கப்பல்கள் அத்துரறைக்கு வருதல் முற்றைபாக ஒழதிந்து, அதன் பவின் முஸ்லீம்கள் 
வரைத்ததபாடங்கதிய கபாலத்ததில் அவர்கள் நூல்களளல் 'கலபா'தவன்றைரழக்கப்பட்ட ஊரைபாத்துரறை 
முக்கதியத்துவம் தபற்றைததன்று கருதுவபார் இரைபாசநபாயகம் அவர்கள்.

சதி.பத்மநபாதனைளன் மபாந்ரத பற்றைதிய கருத்தும் இத்தரகயபத. 'பசபாழரைபாட்சதிக்குப் பவிற்பட்ட 
கபாலத்ததில் மபாந்ரத நகரைம் வவீழ்ச்சதியுற்றைது. பததிபனைபாரைபாம் நூற்றைபாண்டின்பவின் மபாந்ரதத் 
துரறைமுகத்ததிற்குத் தூரைபதசங்களளலதிருந்து ஆழ்கடல் வழதிச் தசல்லும் தபருங்கப்பல்கள் 
வந்ததிருந்தரமக்குச் சபான்றுகளளல்ரல. ஆழ்கடல் வழதியபானை வபாணவிபத்ததில் ஒரு 
பவிரைதபானைததபாடர்பு நதிரலயம் என்றை நதிரலயவிரனை இழந்தரமயபால் மபாந்ரதயவில் நகரை 
வபாழ்க்ரக சகீரைழதிந்தது. கதி.பவி.1050 ஆம் ஆண்டிற்குப் பவிறைபட்ட சபாசனைங்களளலும் 
இலக்கதியங்களளலும் மபாந்ரதயவிலுள்ள வணவிகரரைப்பற்றைதிபயபா அங்கதிருந்த கட்டட 
அரமப்புகரளப்பற்றைதிபயபா குறைதிப்புக்கள் கபாணப்படவவில்ரல' என்பபார் அவர் (கட்டுரரை: 
'இலங்ரக தமதிழ வணவிகக் கணங்களும் நகரைஙக்ளும்'- சதி.பத்மநபாதன்; 'சதிந்தரனை' ஆடி 1984 
இதழதிலதில்). கதி.மு கபாலத்ததிலதிருந்பத வங்கபாளக்கடலதினூடு தூரை நபாடுகளுக்குச் தசல்லும் 
கப்பல்கள் யபாரனையவிறைவுக் கடலதினூடு மபாந்ரத துரறைமுகம் வழதியபாகப் பயணவிக்க 
முடிந்ததபால் அந்நகர் பகந்ததிரை முக்கதியத்துவம் வபாய்ந்ததபாகவவிருந்தது. கபாலப்பபபாக்கதில் 
யபாரனையவிறைவுக் கடல் மண்பமடிட்டுத் தூர்ந்ததபால் அது தரடபடபவ கபாலப்பபபாக்கதில் 
மபாந்ரத தன் முக்கதியத்துவத்ததிரனை இழந்தது.

இபதசமயம் பததினைபான்கபாம் நூற்றைபாண்ரடச் பசர்ந்த இபவின் பதூத்தபா என்னும் முஸ்லீம் 
பயணவி ஆரிய மன்னைரனை இலங்ரகயவின் சல்தபாதனைனைவும், பல கப்பல்களுடன் வவிளங்கதிய 
கடற்பரடயவிரனை அவன் ரவத்ததிருந்தது பற்றைதியும் ததரிவவித்ததிருக்கதின்றைபான். இத்தரகய 
மன்னைனைளன் சதிங்ரக நகர் அரமந்ததிருக்கக் கூடிய இடம் வல்லதிபுரைம் பபபான்றைததபாரு 
பகுததியபாக இருந்ததிருப்பதற்பக அததிகமபானை சபாத்ததியங்களுள்ளனை.

இத்தரகயததபாரு நதிரலரமயவில் க.குணரைபாசபா அவர்கள் 'யபாழ்ப்பபாணக் கடனைவீபரைரி அன்று 
தபபாங்கு கடலபாகபவ வவிளங்கதியது' என்று தபபாதுவபாகக் கூறுவது தபபாருத்தமற்றைதபாகபவ 
படுகதிறைது. பகபாட்டகம் கல்தவட்டில் கூறைப்பட்டுள்ள 'தபபாங்தகபாலதி நவீர்சதிங்ரகநகர்' 
பூநகரியவிரனை அண்டிய வன்னைள மபாவட்டத்ததில் இருப்பரத வலதியுறுத்துவதற்கபாக அவ்வவிதம் 
கூறைதினைபார் பபபாலும். அவர் கூறுவது உண்ரமயபானைபால் கடந்த எட்டு நூற்றைபாண்டுகளுக்குள் 
தபபாங்கு கடலபாக வவிளங்கதிய யபாழ்ப்பபாணக் கடனைவீபரைரி தூர்ந்து இன்ரறைய நதிரலயவிரனை 
அரடந்ததிருக்க பவண்டும்.
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பமலும் யபாழ்பபாடி பற்றைதிய யபாழ்ப்பபாண ரவபவமபாரலயவின் கூற்றைதிரனைக் குறைதிப்பவிடும் 
கலபாநதிததி க.குணரைபாசபா பவின்வருமபாறு குறைதிப்பவிடுவபார்: "...கண்ததரியபாத ஒரு யபாழ்ப்பபாடிக்கு 
இரசக்குப் பரிசபாகத் தனைது இரைபாச்சதியத்ததிற்கு வடக்பக இருந்து ஒரு மணல் தவளளபய 
தமதிழ்மன்னைன் ஒருவன் பரிசளளத்ததபாகக் கூறும் இச்சம்பவத்ததின் உண்ரம தபபாய் எவ்வளவு
என்பரத ஆரைபாய்வரதவவிடுத்து மணல் தவளளயபாகக் கருதப்பட்ட யபாழ்ப்பபாணம் 
வடக்பகயவிருந்தது என்றைபால், அரதப் பரிசபாகத் தந்த மன்னைன் இருந்தவவிடம் 
ததன்நதிலப்பரைப்பபாக இருந்தது என்பது ஏற்றுக் தகபாள்ளப்படத்தக்கபத.." ((நூல்: 'யபாழ்ப்பபாண 
அரைசபரைம்பரரை'- க.குணரைபாசபா; பக்கம் 62). இது பற்றைதிய கலபாநதிததி ப.புஷ்பரைட்ணத்ததின் கூற்றும் 
இத்தரகயபத.

"... இததில் சதிங்ரக நகருக்கு வடக்கதிலுள்ள நபாடு மணற்றைதிடர் எனைக் கூறைப்பட்டுள்ளது. 
யபாழ்ப்பபாணம் என்னும் தபயர் 15ஆம் நூற்றைபாண்டில் ஏற்படும்வரரை இதும்மணற்றைதி, 
மணரவ, மணற்றைதிடர் எனை அரழக்கப்பட்டதற்கு ஆதபாரைங்களுண்டு....... இததில் 
வடக்கபாகவுள்ள இப்பவிரைபாந்ததியத்ரத சதிங்ரகயவில் இருந்து ஆட்சதிபுரிந்த மன்னைன் 
யபாழ்ப்பபாணனுக்கு வழங்கதினைபான் எனைக் கூறுவததிலதிருந்து யபாழ்ப்பபாணத்ததிற்குத் ததற்கபாக 
சதிங்ரகயவிருந்தது ததரிகதிறைது. இங்பக யபாழ்ப்பபாணத்ததிற்குத் ததற்கபாக வன்னைளப் பவிரைபாந்ததியபம 
இருப்பது கவனைத்ததில் எடுத்துக் தகபாள்ளத்தக்கது..." (நூல்:'ததபால்லதியல் பநபாக்கதில் இலங்ரகத்
தமதிழர் பண்பபாடு'- ப.புஷ்பரைட்ணம்; பக்கம்: 168). உண்ரமயவில் இவர்களளருவரும் கூறும் 
யபாழ்ப்பபாண ரவபவமபாரலயவில் ".... அரைசன் அரதக்பகட்டு மதிகுந்த சந்பதபாசம் தகபாண்டு 
அவனுக்குப் பரிசதிலபாக இலங்ரகயவின் வட ததிரசயவிலுள்ள மணற்றைதிடர் என்னும் நபாட்ரடக் 
தகபாடுத்தபான்.."(நூல்: 'யபாழ்ப்பபாண ரவபவமபாரல' - மயவில்வபாகனைப்புலவர், முதலதியபார் 
குலசபபாநபாதன் பததிப்பு; பக்கம்:24) என்றுதபான் குறைதிப்பவிடப்பட்டுள்ளது.. சதிங்ரக நகருக்கு 
வடக்கதிலுள்ள நபாடு மணற்றைதிடதரைன்று கூறைப்படவவில்ரலபய. 'இலங்ரகயவின் வட 
ததிரசயவிலுள்ள மணற்றைதிடர்' என்றுதபாபனை கூறைப்பட்டுள்ளது. இலங்ரகயவின் 
வடததிரசயவில்தபாபனை யபாழ்ப்பபாணமுள்ளது. இததிதலன்னை ஆச்சரியம்? சதிங்ரக நகரிலதிருந்து 
ஆண்ட மன்னைன் இலங்ரகயவின் வடக்கதிலுள்ள மணற்றைதிடதரைன்பரத ஏன் கலபாநதிததி 
குணரைபாசபாவும், கலபாநதிததி புஷ்பரைட்ணமும் சதிங்ரக நகருக்கு வடக்கதிதலன்று வலதிந்து 
தபபாருள்கண்டபார்கள்? இலங்ரக எனை யபாழ்ப்பபாண ரவபவமபாரலயவில் குறைதிப்பவிடப்படுவரத 
கலபாநதிததி குணரைபாசபாவும், கலபாநதிததி புஷ்பரைட்ணமும் சதிங்ரகநகரிரனைக் குறைதிப்பதபாகக் 
கருதுகதின்றைபார்களபா? ஏன்?

இவற்ரறைதயல்லபாம் பபார்க்கும்பபபாது சதிங்ரகநகர் பூநகரிப்பகுததியவில் இருந்ததிருக்கலபாதமன்று 
ப.புஷ்பரைட்ணம் மற்றும் க.குணரைபாசபா ஆகதிபயபார் கருதுவது கபாத்ததிரைமபானை வபாதமபாகப் 
படவவில்ரல. பமலும் யபாழ்பபாடி கரதயவிரனை ஆதபாரைம் கபாட்டும் அவர்கள் அததில் 
யபாழ்ப்பபாணத்ரத (மணற்றைதிடர்) சதிங்ரக நகருக்கு வடக்கதிலுள்ளததபாரு நகரைபாக வலதிந்து 
தபபாருள்கண்ட வவிதமும் எப்படியபாவது தங்களது 'சதிங்ரக நகர் பூநகரிப் 
பகுததியவிலதிருந்துள்ளததன்றை' கருத்ததிரனை எப்படியபாவது நதிரறைபவற்றைபவ அவர்கள் 
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முரனைந்துள்ளபார்கபளபாதவன்றை ஐயத்ததிரனை ஏற்படுத்துகதிறைது. பமலும் ப.புஷ்பரைட்ணம் 
அவர்கள் தனைது சதிங்ரக நகர் பற்றைதிய கருத்ததிரனை நதிறுவுவதற்கபாக பூநகரிப்பகுததியவில் 
கதிரடக்கப்தபறும் கட்டடப்பகுததிகள், நபாணயங்கள் மற்றும் இடப்தபயர்கரளயும் 
துரணக்கரழப்பபார். ஆனைபால் இரவதயல்லபாம் அப்பகுததியவின் வரைலபாற்று 
முக்கதியத்துவத்ததிரனை வலுப்படுத்துகதின்றைனைபவயல்லபாமல் அங்தகபாரு இரைபாஜதபானைள 
இருந்ததிருப்பதற்கபானை உறுததியபானை சபான்றுகளபாகக் கருதமுடியபாது. வரைலபாற்றைதில் 
கதி.மு.கபாலகட்டத்ததிலதிருந்பத முக்கதியத்துவம் தபற்றைதிருந்த பூநகரிப்பகுததியவில் அரைசர்கள், 
சதிற்றைரைசர்கள், வணவிகக்கணங்கள் மற்றும் பரடத்தரலவர்களுக்தகல்லபாம் மபாளளரககள், 
வவியபாபபாரைநதிரலயங்கள், மற்றும் அரைசமுக்கதியத்துவம் வபாய்ந்த கட்டடங்கள் இருந்ததிருப்பது 
இயல்பப. அத்தரகய பகுததியவில் இதன் கபாரைணமபாகப் தபருமளவவில் நபாணயங்கள் 
கதிரடக்கப்படுவதும், அரைச முக்கதியத்துவம் வபாய்ந்த இடப்தபயர்கள் நதிலவுவதும் தபரிதபானை 
ஆச்சரியப்படத்தக்க வவிடயமல்ல. இவற்ரறைக் கண்டுவவிட்டு , வவிழுந்தடித்துக் தகபாண்டு, 
இதற்குக் கபாரைணம் அங்தகபாரு அரைச இருந்ததுதபான் என்று முடிவுக்கு வந்து வவிடுவது 
உறுததிமதிக்க தர்க்கமபாகப் படவவில்ரல. இதற்கு மபாறைபாக கதி.மு.கபாலத்ததிலதிருந்பத சரித்ததிரை 
முக்கதியத்துவம் வபாய்ந்த பகுததியபாக வவிளங்கதிய பூநகரிப் பகுததி பவின்னைர் பசபாழர் கபாலத்ததிலும்,
யபாழ்ப்பபாண அரைசதின் கபாலத்ததிலும் அதன் பகந்ததிரை, வர்த்தக, இரைபாணவரீததியபானை 
முக்கதியத்துவத்ததிரனை இழக்கபாமலதிருந்துள்ளரதபய பமற்படி கட்டடச் சதிரதவுகளும், 
இடப்தபயர்களும் மற்றும் கண்தடடுக்கப்பட்ட நபாணயங்களும் உறுததிப்படுத்துகதின்றைனை என்று
பவண்டுமபானைபால் வபாததிடலபாம். அது தபபாருத்தமபாகவும், வலுவபானைதபாகவுமதிருக்கும்.
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